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 AİS-in təsnifatı. Qısa xarakteristikası, məzmun (tərtibi). Yük və sərnişin 

daşımaları ilə əlaqəli funksional alt sistemləri inkişaf perspektivləri 

 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərini (AİS) istifadə sahələrinə və məqsədlərinə görə 

bir çox təsnifata ayırırlar. Bütün AİS-ləri iki böyük qrupa bölmək olar: a) texnolojı 

prosessləri (TP) idarə edən AİS-lər; b) təçkilati idarələri (Tİ) idarə edən AİS-lər. AİS TP – 

texnika və texniki prosessləri idarə etməklə yük və adamların daşınması məsələsini həll 

edir. AİD Tİ mürəkkəb istehsalar sistemlərini, texnikanı və insan kollektivlərini idarə edir. 

İndi bu iki qrupun birgə işlədilməsi məqsəd qoyulur. 

Yuxarıda deyilən AİS-lərin məqsəd və vəzifələrinə görə onları müxtəlif səviyyələrə 

bölürlər. 

İdarə səviyyələrinə görə AİS-lər müxtəlif olurlar. Onlardan ən mürəkkəbi dövlətlərarası 

AİS-lərdir. Gələcəkdə bütün AİS-lər birləşdirərək ümumi dövlət AİS-ini təşkil edəcəkdir. 

Ümumdövlət AİS-ini yaradarkən AİS-lərin dörd əsas səviyyələrini göstərmək lazımdır: 

1. Birinci səviyyə - ümumdövlət təşkilatlarının AİS-ləridir. Bu səviyyəyə sənaye AİS-

i, nəqliyyat və əlaqə, tikinti və kənd təsərrüfatı AİS-ləri aiddir. Bunun əsas texniki 

bazası baş hesablama mərkəzləridir. 

2. İkinci səviyyə - ittifaq respublikaları, respublika təşkilatları, respublika orqanlarının 

birgə əlaqəsini təmin edən AİS-lərdir. 

3. Üçüncü səviyyə - ərazi idarəsini yaxşılaşdırmaq üçün yaradılan vilayət, diyar və 

muxtar respublikalarda yaradılan AİS-lərdir. Bu səviyyədə rayon hissələri kimi 

yaradılan AİS-lər xüsusi yer tutur. 

4. Dördüncü səviyyə - birləşmələrdə, istehsalat idarələrində və təşkilatlarında 

yaradılan AİS-lərdir. Bu səviyyələrin əsas məqsədləri məlumatların tamlığı, öz 

vaxtında alınması və müxtəlif dərəcəli idarələrlə əlaqəni təmin etməkdir. 

 

 

Avtomobil nəqliyyatında idarə sistemi 

 

Avtonəqliyyatda avtomatik idarəetmə sistemini yaradarkən əsas olaraq altsistemlərin iki 

formada olması götürülür: 

1. Həll olunan məsələnin tutumu  

2. Həmin məsələnin səmərəli həllinin təşkili. 

Buna görə də avtomobil nəqliyyatında AİS-lər funksion və təminedici alt sistemlərə 

bölünüblər. 



Təminedici altsistemlər bütün sistemin etibarlı işləməsinin təmin edir. Buna görə də bu 

hallarda məlumat riyazi-proqram-texniki, hüquqi-təşkilatı və erqonomik təminat kimi 

köməkçi alt sistemləri yaradılır. 

Funksional alt-sistemlər istehsal sistemlərinin ayrı-ayrı hissələrinin yığcam məsələləri 

həll edir. Avtomobil nəqliyyatında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin quruluşunu 

ikisəviyyəli xarakterizə edilər:  

1. Nazirlik avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi 

2. Nəqliyyat idarələrində avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri 

Nazirlik avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi məlumatlarla nazirlik rəhbərlərini, 

respublika birlik və idarələrinin rəhbərliyini, nəqliyyat idarələrində avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sisteminə nəqliyyat idarələrinin rəhbərliyini, təşkilat və müəssisə rəhbərlərini 

təmin edir. Bundan əlavə AİS TN məlumatları nazirlik avtomatlaşdırılmış idarəetmə 

sistemlərinə ötürür. Nazirlik avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi müasir avtomatik 

vasitələrdən istifadə edərək, iqtisadi-riyazi üsullardan istifadə edərək bütün nazirliyə 

tabe olan istehsal sahələri, idarələri, təşkilatlarının işinin düzgün qurulması üçün lazım 

olan sistemidir. Nazirlik avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi aşağıdakı funksiobal 

altsistemlərə malikdir: 

1. sahənin gələcək inkişafı, 

2. texniki-iqtisadi planlaşdırma, 

3. operativ idarə, 

4. hesabdarlıq qeydiyyatı və təsərrüfatın analizi, 

5. material-texniki təminat idarəsi, 

6. maliyyə işinin idarəsi, 

7. texniki işinin idarəsi, 

8. əmək haqqı, əməyin analizi, qeydiyyat, planlaşdırma, 

9. planlaşdırma, qeydiyyat va kadrların analizi 

10. elmi-texniki məlumat 

Bu altsistemlər nazirliyin ayrı-ayrı işlərində istifadə olunmaqla yekunda bir məqsədə 

qulluq edirlər 

 

 

 İdarəetmə informasiya sistemlərinin texniki təminatı və informasiyanın emalı 

vasitələri 

 

İdarəetmənin informasiya əsasları 

 

İdarəetmə uyğun idarəedici qərarın çıxarılması üçün zəruri olan informasiyanın 

yığılması, verilişi, saxlanılması, emalı və təhlili üzrə funksiyaların yerinə yetirilməsini 

nəzərdə tutan informasiya prosesidir. 



İstənilən informasiya sistemində ilkin material informasiya olduğu kimi, sistemin 

son məhlulu da informasiyadır, lakin bu informasiya çevrilmiş və ya emal edilmiş yeni 

informasiyadır. Sistemi təşkil edən obyektlər arasında maddi və informasiya kimi 

əhəmiyyətli əlaqələr mövcud olur. Sistemin maddi və informasiya elementləri ayrılıqda 

saxlanıb, emal edilsələr də, onlar qərar qəbulu prosesi baxımından sıx bağlıdırlar. 

Sistemin yaddaşında verilmiş zaman anında idarə olunan obyektin daimi informasiya əksi 

saxlanılır və belə sistemlər dinamik sistemlər adlanır. İdarəetmədə informasiya istifadə 

edilərək təsirlər yaradılır və bundan sonra vəsaitlərin (enerji, xammal, fərd, maliyyə, 

həmçinin informasiyanın) zəruri yerdəyişməsi başlayır. 

Hər bir informasiya sistemində informasiya emali prosesi daxilən idarə olunur. 

Lakin idarəetmə informasiya sistemləri o sistemlər hesab edirlər ki, informasiya emalının 

nəticəsi idarəetmə obyektinə təsir edən siqnallar olsun. İdarə olunan obyektdən və 

informasiya sistemindən asılı olaraq bu siqnallar müxtəlif təbiətli (sərəncam, əmr və ya 

rəsmi məktub mətnləri, elektrik imrulusları və sairə) ola bilərlər. İdarəedici informasiya 

idarə olunan obyektin hərəkət trayektoriyasını, vəziyyətini, tərkibini və digər parametrlərini 

dəyişə bilər. 

Müasir şəraitdə idarəetmə sahəsində səmərəli qərarların qəbulu üçün böyük 

həcmli informasiyanın emal edilməsi tələb olunur. Belə informasiyanın keyfiyyətcə 

yekcins olmaması və operativ alınma şəraitində onun emalinin çətinliyi informasiyanın 

alınması, verilişi, saxlanması və emalı üzrə funksiyaların insan və hesablanma maşını 

arasında paylanması tələb olunur. 

İdarəetmə sistemində gedən idarəetmə proseslərinin hamısı informasiya prosesi 

kimi əks olunur. İnformasiya nədir? Gündəlik həyatda informasiya “məlumat”, “xəbər”, 

“verilən”, “bilik” anlayışları ilə eyniləşdirilir. Həqiqi obyekt və prosesləri əks etdirən nə isə 

bildirmək kimi ümumi xassəyə malik olduqlarına görə, informasiyaya belə münasibət 

müəyyən dərəcəyə qədər mümkündür. Çünki informasiya prosesinin təkmilləşdirilməsi 

haqqında sual qoyulan kimi, “informasiya” termininin həmin anlayışlar kimi başa 

düşülməsi bir sıra çatışmamazlıqları üzə çıxarır. Əyani olaraq aşkardır ki, informasiya 

sisteminin fəaliyyət məqsədi olduqca böyük miqdarda informasiya (sənəd, göstərici, və 

sairə) təqdim etmək ola bilməz. Yığcam, savadlı, qısa və aydın tərtib olunmuş bir sənəd, 

çoxlu sayda sənədlər toplusundan daha faydalı və “informativli” ola bilər. Bir sıra ilkin 

göstəriciləri götürüb, müxtəlif törəmə göstəricilər əldə etmək olar, lakin axırıncıların 

sayının çoxluğu faydalı məlumatların (biliklərin) hökmən artması demək deyildir. 

 

İdarəetmə sistemlərinin avtomatlaşdırılması 

 

Müasir vaxtda idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi idarəetmədə 

istifadə olunan informasiya emalının prosesinin səmərəli təşkili kəsilməz bağlıdır. 

İdarəetmə prosesinin səmərəliliyini yüksəldilməsinə uyğun riyazi-iqtisadi üsulların, 

eləcədə informasiyanın yığılması, saxlanması, verilişi və emalının texniki vəsaitləri və 



proqram təminatını əhatə edən informasiya texnologiyasının tətbiqi hesabına nail oluna 

bilər. İdarəetmə prosesini insan və informasiyalar texnologiyası birgə yerinə yetirdiyi belə 

sistemlər avtomatlaşdırılmış hesab edilir. 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri Elektron Hesablama Maşınlarının (EHM) 

(və ya kompyuterlər şəbəkəsinin), proqram təminatlarının (sistem, tətbiqi və yardımçı), 

istifadəçilər və abunəçilər sisteminin rabitə şəbəkəsinin, sistemin fəaliyyətində iştirak 

edən və idarəetmə funksiyalarını icra etmək üçün qruplaşmış insanların vahid çoxluğu 

kimi təsvir edirlir. 

Beləliklə, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri insan-maşın sistemi olub, insan 

fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində optimal idarəetmə üçün zəruri olan informasiyanın 

yığılmasını və emalını təmin edir. 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin avtomatik idarəetmə sistemindən fərqi 

ondadır ki, ikinci sistemlərdə idarəetmə yalnız texniki vəsaitlərlə yerinə yetirilir. 

Qeyd olunduğu kimi, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərində istifadə olunan 

texniki vəsaitlər arasında xüsusi yeri hesablama texnikası tutur. Məhz onların tədbiqi 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərini insan-maşın sistemi kimi digər texniki 

sistemlərdən fərqləndirir. İdarəetmə sistemlərinin avtomatlaşdırılmasında hesablama 

texnikasının tətbiqinin iki əsas məqamı qeyd olunmalıdır. Birinci elektron hesablama 

maşınları böyük həcmli informasiya ilə nizamlama, əlamətə görə seçmə və qruplaşdırma, 

hesabi əməliyyatlar aparma, digər növə çevirmə və digər emal proseslərini dəqiq və 

sürətli yerinə yetirir. Belə sistemlər avtomatlaşdırılmış informasiya emalı sistemləri 

adlanır. Avtomatlaşdırılmış informasiya emalı sistemlərində inteqral informasiya emalı 

prinsipinin tədbiq olunması məqsədəuyğun hesab edilir. Bu prinsipin mahiyyəti elektron 

hesablama maşınlarının minimun zəruri informasiya daxil etmək, həmin informasiyadan 

müxtəlif funksiyaların yerinə yetirməsində istifadə etməklə maksimum nəticə almaqdan 

ibarətdir. İdarəetmə sistemlərinin avtomatlaşdırılmasında hesablama texnikasının 

tədbiqinin ikinci məqamı qərar qəbulu prosesində elektron hesablama maşınının 

bilavasitə iştirakı ilə bağlıdır. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin yaradılması 

zamanı son qərarı insan (rəhbər və icraçılar) verdiyindən vacib məsələlərdən biri 

funksiyaların elektron hesablama maşınları və insanlar arasında düzgün 

bölüşdürülməsidir. 

 

 

 

2.1 Nəqliyyat prosessinin informasiya təminatı 

 

Ümumi halda idarəetmə prosesinin aşağıdakı dörd elementdən ibarət olmasını 

göstərmək olar:  

- idarəetmə məsələsi haqqında informasiyanın alınması, 

- idarəetmənin nəticəsi haqqında informasiyanın alınması, 



- alınmış informasiyanın təhlili və qərarın çıxarılması, 

- qərarın icrası. 

 

Insan fəaliyyətinin hər bir sahəsi “öz” informasiyası ilə əlaqəlidir. Cəmiyyətin 

idarəetmə fəaliyyəti idarəetmə informasiyası adlanan informasiya ilə bağlıdır. İdarəetmə 

informasiyası idarəetmənin aləti hesab edilir. İdarəetmə informasiyası idarəetmə 

obyektinin vəziyyətini əks etdirən və idarəetmə sisteminin inkişaf istiqamətini müəyyən 

edən məlumatlar (verilənlər) çoxluğudur. İdarəetmə informasiyası idarə olunan obyektin 

və on hissələrin hərəkətini, trayektoriyasını, halını, tərkibini və digər parametrlərini 

dəyişdirə bilər. İdarəetmədə gedən informasiya proseslərində informasiya əməyin 

predmeti (ilkin, “çiy”, informasiya) və əməyin məhsulu (nəticə, “emal olunmuş” 

informasiya) kimi istifadə olunur. Elmi nöqteyi-nəzərdən idarəetmənin informasiya 

prosesini idarəetmə obyektinin verilmiş vəziyyətinin saxlanmasına və onun opyimal 

inkişafına yönəlmiş qərarların çıxarılması üçün zəruri olan məlumatların (ilkin verilənlərin) 

idarəetmə informasiyasına çevrilməsi kimi xarakterizə etmək olar. 

İdarəetmə informasiyasına öz mahiyyətindən irəli gələn bir sıra xüsusiyyətlər 

məxsusdur. İdarəetmə informasiyasının emalı sistemi yaradılarkən və informasiya 

texnologiyası tərtib olunan zaman aşağıdakı xassələr mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər: 

- hərf-rəqəm işarələrinin üstünlük təşkil etməsi, 

- verilənlərin emalının nəticəsinin insan dərk edə bilən formada tərtib olunması 

zərurəti, 

- ilkin verilənlərin və emalın nəticələrinin daşıyıcıları kimi sənədlərin geniş 

yayılması, 

- dəyişən və sabit (şərti-sabit) verilənlərin həcminin çox olması, 

- diskretlik – idarəetmə informasiyanın obyekt və prosesin vəziyyətinin müəyyən 

zaman anlarında və ya zaman intervallarında xarakterizə etməsi, 

- mütəşəkkillik – idarəetmə informasiyasının mahiyyətindən irəli gələn 

intellektual fəaliyyətin nəticəsi, 

- müxtəlif tərkiblilik – informasiyanın əks olunan prosesin xassələrinin və 

elementlərinin fərqləndirilməsi kimi təyinatının qüvvədə olması, 

- mənbələrin geniş sahəyə səpələnməsi və verilənlərin yığılması prosesinin bir 

yerə toplanmasının və mərkəzləşdirilməsinin əsasən mümkün olmaması, 

- istifadə olunması (işlənməsi) zamanı saxlanması (tükənməzliyi), 

- eyni bir verilənlərin təkrarən, o cümlədən eyni zamanda müxtəlif işlədicilər 

tərəfindən istifadə olunması imkanı, 

- emal olunmuş informasiyanın göndərəndə qalması imkanı, 

- informasiyanın yenidən hasil etmək və təzələməklə uzunmüddətli saxlamaq 

imkanı, 

- çevrilmək, müəyyən əlamətə görə aqreqirləşmək, təfsilatlaşdırmaq 

(xırdalanmaq),  sıxlaşma qabiliyyəti, 



- verilənlərin öz daşıcılarına nəzərən müəyyən sərbəstliyi 

Bu və ya digər obyekti idarə etmək funksiyasının yerinə yetirərkən idarəetmə 

informasiyası müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Onlardan ən əhəmiyyətləri 

aşağıdakılardır: 

- idarəetmə informasiya etibarlı və doğru olmalıdır, 

- idarəetmə informasiya vaxtında olmalıdır, beləki lazım olan informasiyanın 

ləngimiş daxil olması, əksərən faydasızlaşır, 

- idarəetmə informasiya sənədli olmalıdır, 

- idarəetmə informasiyası qərar qəbul edən şəxs və şöbə (bölmə) üçün 

əhəmiyyətli və lazımlı olmalıdır 

 

 

 

2.2 Avtomobil nəqliyyatı – idarəetmə obyekti kimi, müayinə obyektləri və 

yanaşma tətbiq olunan metodlar 

 

Idarəetmə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə obyektinə 

idarəedici hissənin müntəzəm və məqsədyönlü təsiri prosesini təsvir edir. Bu prosesin 

əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən dayanıqlıq, müntəzəmlik, operativlik və əsaslandırılmanı 

göstərmək olar. 

İdarəetmənin dayanıqlığı idarəetmə sisteminin öz funksiyalarını mürəkkəb və 

dinamik dəyişkən şəraitdə də yerinə yetirmək qabilliyətinə malik olmasıdır. Dayanıqlıq 

idarəetmə vasitələri arasında düz və əks əlaqələrin, idarəetmə funksiyalarının müxtəlif 

səviyyələrə yenidən paylanması imkanın yaradılması və ehtiyat idarəetmə vasitələrinin 

nəzərdə tutulması hesabına təmin edilir. 

Müntəzəm idarəetmənin mahiyyəti idarəedici hissənin telekommunikasiyada 

yerinə yetirilən proseslərin gedişinə fasiləsiz təsirinin mövcud olmasından ibarətdir. 

Müntəzəm idarəetmə qarşıya qoyulmuş məqsədə nəzərən idarəetmə obyektlərindən 

müntəzəm alınmış informasiyanın kafi hesab ediləcəyi halda təmin olunur. 

İdarəetmənin operativliyi dinamik dəyişkənlik şəraitində idarəetmə obyekti 

üzərində idarəedici hissənin vaxtlı təsirinin mövcud olması ilə təyin edilir. İdarəetmənin 

operativliyinə idarəetmə obyekti haqqında vəziyyət informasiyanın vaxtında alınması, 

idarəetmə qərarlarının reqlament müddətində çıxarılması, çıxarılmış qərarların nəzərdə 

tutulmuş zaman intervalında icra olunmasına nəzarətin təşkili və sair kimi tədbirlərin 

hesabına nail olunur. İdarəetmənin operativliyi kəmiyyətcə idarəetmə sisteminin ayrı-ayrı 

hadisələrə reaksiya müddəti ilə xarakterizə edilir. İdarəetmə və nəzarət dövrlərinin ayrı-

ayrı mərhələlərinin təhlili göstərir ki, qərar qəbulu üçün itirilən vaxtın əksəriyyəti zəruri 

informasiyanın axtarışına sərf olunur ki, bu operativliyin tələb olunan səviyyəsinə 

bilavasitə təsir göstərir. 



İdarəetmədə çıxarılmış qərarların əsaslandırılmasının keyfiyyət göstəricisi kimi 

yaranmış vəziyyət üçün amillərin idarə olunması şəraitində nəzərə alınmış amillərin 

sayının nəzərə alınması mümkün olan ümumi amillərin sayına nisbəti ilə təyin edilən 

nəzərəalma əmsalının istifadə olunması qəbul edilmişdir. 

Hər bir mütərəqqi idarəetmə prosesi məqsədyönlü olub, idarəetmə məqsədinə 

malik olmalıdır. Məqsədə malik olmayan obyektin hərəkəti məqsədsiz və ya çahqın hesab 

edilir. İstənilən idarəetmə sistemində məqsəd verilmiş sistemə nəzərən xarici amillərlə 

təyin edilir. Bu, istənilən sistemin xarici mühitin alt sistemi olmasə və onunla sıx əlaqədə 

fəaliyyət göstərməsi kimi qəbul olunmuş konsepsiyadan irəli gəlir. Xarici mühit üçün 

maraq doğuran baxılan sistemin çıxışında baş verən prosesdir. 

İdarəetmə nəzəriyyəsində idarəetmə anlayışının daha ciddi tərifi verilmişdir: 

İdarəetmə sistemin funksiyası olub ya ətraf mühitin dəyişkən şəraitində sistemini əsas 

keyfiyyət göstəricilərinin (itkisi sistemin dağıntısına gətirən xassələrin) saxlanılmasına ya 

da dayanıqlı fəaliyyəti və qarşıya qoyulmuş məqsədin nail olunmasını təmin edən 

müəyyən proqramın icrasına yönəlmişdır.  

İdarəetmə mütəşəkkil (bioloji, texniki sosialoji) sistemin strukturunun saxlanmasını 

və fəaliyyəti rejimini təmin edən, onun proqramını, məqsədini gerçəkləşdirən 

funksiyasıdır. 

İdarəetmənin səmərəlilik meyarı.  

İdarəetmənin optimallığı məqsədə çatmaq səmərəliliyi mənada başa düşülür. 

Optimal idarəetmənin reallaşdırılması üçün səmərəlilik meyarı əsas əhəmiyyət kəsb edir. 

Sistemin cəhətləri, hazırlanma istiqaməti və fəaliyyət xarakteri onun məqsədinin və 

səmərəlilik meyarının düzgün təyinindən asılıdır. Səmərəlilik meyarının təyini zamanı 

onun ödəməli olduğu aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır: 

- meyar sistemin səmərəlilik ölçüsü olmalıdır, 

- meyar sistemin səmərəliliyini kəmiyyətcə ədədi ifadə etməlidir, 

- meyar sistemin fəaliyyətini mümkün qədər geniş əhatə etməlidir, 

- meyar hesablanmasına əlavə əmək və vaxt itirilməməsi üçün sadə olmalıdır, 

- meyar asan başa düşülüb istifadə olunması və tətbiqi zamanı xəta ehtimalının 

kiçilməsi üçün fiziki mənaya malik olmalıdır. 



 
 

 

 

2.3 Nəqliyyatda rabitə sistemləri, vasitələrinin növləri və təyinatı. Onların 

xarakteristikaları. 

 

Daşıma prosesinin yüksək səmərəliliyi, əhalinin sərnişin daşımalarına olan tələbatının 

daha tam və vaxtında yerinə yetirilməsi, sərnişinə xidmət keyfiyyəti və mədəniyyətinin 

artırılması sərnişin avtomobil nəqliyyatının istismar fəaliyyətinə daha təkmil idarəetmə 

sisteminin tətbiq edilməsi şəraitində əldə edilir. 

Şəhər əhalisinin artması, sənaye müəssisələrinin çoxalması, əhalinin axınının artması 

nəqliyyat xidmətinə tələbatı artırır. Əhaliyə nəqliyyat xidmətinin təkmilləşdirilməsinə 

avtobus daşımalarının sürətini artırmaq hesabına nail olmaq olur. Bunun üçün iqtisadi-

riyazi metodlardan istifadə edərək daşıma prosesini təkmilləşdirmək, daşımaların 



dispetçer idarəsinin işini yenidən qurmaq, hərəkətdə olan heyətdən effektiv istifadə etmək 

zəruridir avtobus daşımalarının AİS-i şəhər avtobuslarının hərəkətinin operativ idarə 

olunması üçün nəzərdə tutulur. Avtobus daşımalarının AİS-də aşağıdakı məsələlər həll 

edilir:  

1. Avtobusların qarajdan çıxandan qayıdana kimi hərəkətinə nəzarət edilir. 

2. Avtobusların marşurutlar üzrə dəqiq bölünməsi. 

3. Marşurutlar üzrə hərəkət cədvəllərinin qurulması. 

4. Avtobusların hərəkət cədvəllərinin avtomatik olaraq nəqliyyat idarəsinə verilməsi. 

5. Nəqliyyat idarəsindən avtobusların buraxılmasını təşkil etmək. 

6. Avtobusların hərəkətinin dispetçer tərəfindən idarə olunması. 

7. Nəqliyyat idarəsinin, avtobusların və sürücülərin iş göstəricilərinin işlənməsi, 

hesabatların tutulmasının avtomatlaşdırılması. 

8. Statistik məlumatların toplanması. 

Avtobuslar xəttə çıxmazdan əvvəl idarənin dispetçeri mərkəzi dispetçer stansiyasının 

hesablama mərkəzinə avtobusların hazırlığı barədə məlumat verir. Bunun əsasında 

hesablama kompleksi avtobusları marşurutlar üzrə səmərəli sürətdə bölür və hərəkət 

cədvəli işləyib avtonəqliyyat idarəsinə verir. Bu isə uyğun olaraq sürücülərə paylanılır. 

Avtobuslar nəzarət məntəqəsindən keçdikdə, informasiya avtomatik olaraq hesablama 

kompleksinə ötürülür və ümumiyyətlə hər dəfə nəzarət məntəqəsində qeyd olunduqda 

hesablama kompleksində avtobusun plan  üzrə qarajdançıxması, axırıncı dayanacağa nə 

vaxt çatması, marşurutdan yayınmalar qeyd olunur. Hərəkət cədvəli pozulan kimi punkda 

pozulmanın səbəbləri və onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər avtomatik çap olunur. 

İşlerin normal gedişi vaxtı sürücü nəzarət məntəqəsinə çatdıqda hemin xətdə həmin anda 

sərnişin axınının sayına uyğun düyməni basır. Hesablama kompleksi informasiyanı alan 

kimi sərnişin axınını dəqiqləşdirir, bu barədə hesabat sənədləri hazırlayır və başqa plan 

göstəricilərini işləyir. 

Avtobusla daşımadda AİS-i tətbiq edildikdə, hərəkəti idarə edən mərkəzi dispetçer 

stansiyasında istənilən vaxt xəttə olan avtobuslar barədə operativ məlumat almaq olur və 

avtobusların hərəkətinə operativ nəzarət etməyə imkan verir. Nəzarətin 

avtomatlaşdırılması nəticədə hərəkətin fasiləsizliyini təmin edir, sürücü ilə dispecer 

arasında hər an əlaqə yaradır, avtobusların operasi bölünməsini təmin edir. 

Avtobus daşımalarının AİS-i: 

- xidməti yaxşılaşdırır, 

- sərnişinlərin vaxtında qənaət edir və  

- avtobusla daşımaların həcmini artırır. 

Bu məsələlər isə öz növbəsində xalq təsərrüfatının bütün sahələrində işə gecikmə 

hallarını aradan qaldırır və əməyin məhsuldarlığının artmasına kömək edir. 

 

 

 



2.4 Daşımaların xarakterindən asılı olaraq avtomobil müəssələrinin təsnifatı. 

 

Istehsalat müəssisələri və baş idarələri avtomobil nəqliyyatında yükdaşımanın 

operativ yerinə yetirilməsini  və nəqliyyatın təmir və texniki qulluğunu təmin edir. Onların 

sıralarına aşağıdakı müəssisələr daxildir: 

- Baş yük və baş sərnişin idarələri, 

- Kəşfiyyat-nəqliyyat xidmətli idarələr, 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarını daşıyan kənd təsərrüfatı avtomobil idarələri, 

- Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin baş istehsalat idarəsi. 

Funksional baş idarələr istehsalat müəssisəsi və təşkilatlarının işini təmin edir. 

Plan iqtisadi idarə bütün plan iqtisadi işi təmin edir. Belə ki, o müəyyən olunmuş 

ardıcıllıqla statistik hesabatı təşkil edir Nazirliyin sənaye müəssisələrində bütün 

formalarda olan yüklərin daşınması üçün tarif formalarını layihələndirir, onlara 

qiymət qoyur və kəşfiyyat-nəqliyyat müəssəsələrində olan avtonəqliyyatların təmir 

və texniki xidmət işi üçün xüsusi məbləğin ayrılmasını təmin edir. Nəqliyyat nazirliyi 

nəzdində hesabdarlıq və qeydiyyata alma yerli idarə, baş idarə, birləşmələr, 

müəssisə və idarələrdə olan hesabdarlıq və qeydiyyata rəhbərlik edir və eyni 

zamanda nəzarət edir. 

Tikinti işlərinin idarəsi tikinti işinə, binaların təmirinə, avtomobil nəqliyyatının yerləşdiyi 

sahələrinin abadlaşdırılmasına və iş üçün yararlı vəziyyətə gətirilməsinə, 

mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş lahiyə axtarış işlərinin planlaşdırılmasına 

rəhbərlik edir. 

İş yerinə yetirmə qabiliyyətinə görə avtomobil nəqliyyatı aşağıdaki nəqliyyat 

müəssisələrinə bölünür: 

1. Yük  daşıyan avtonəqliyyatlar, 

2. Sərnişin daşıyan avtonəqliyyatlar, 

3. Taksi ilə sərnişin daşıyan avtonəqliyyatlar, 

4. Qarışıq avtonəqliyyatlar. 

Ona görə də bu sahələrin müxtəlifliyini nəzərə alaraq çalışırlar ki, hər sahə üzrə olan 

avtonəqliyyatları ayrı-ayrı müəssisə və birliklər şəklindı yığcamlaşdırsınlar. 

Bəzi iri müəssisələrdə mərkəzləşmiş idarə sistemləri yaradılır ki, bu da müəssisədə 

olan və ya ona daxil olan yüklərin daşınması daşınması prosesini bir daha asanlaşdırır 

və onun idarə edilməsi başqa sahələrə nisbətən daha məqsədəuyğun olur. Bu cür 

mərkəzləşmə istehsal və funksional idarələrin də işini asanlaşdırır. 

Avtomobil nəqliyyatı müəssisələri: 

- bağlanmış sazişə əsasən yüklərin daşınması, əhaliyə xidmət, idarələrə xidmət, 

- müəssisəyə təhkim olunmuş avtomobil nəqliyyatının saz saxlanması, 

- avtomobil nəqliyyatında əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün səmərəli istifadə, 

yükün vaxtında və təhlükəsizliyinin qorunması, 

- daşımanın tənzimlənməsi, 



- müəssisəllərin, idarələrin, təşkilatların yükünün yüksək səviyyədə daşınması kimi 

funksiyaları özündə birləşdirir. 

 

 

 

2.5 Avtomobil təqliyyatında istehsalat kollektivlərinin idarəetmə xüsusiyyətləri. 

Maliyyə iqtisadi alt sistemləri 

 

Istehsalat kollektivi elə insan yığımı formasıdır ki, burada birgə əmək sayəsində 

yerinə yetirilən hər bir iş hamı üçün eyni istehsal prosesinə çevrilir. İstehsalat 

kollektivinin özünün quruluşu, vəzifəsi və xususiyyətləri vardır. AİS-i istehsalata daxil 

edilməsi psixi cəhətdən kollektivdaxili əlaqə və münasibətləri dəyişdir. Ən çox onun 

quruluşu dəyişir. 

İstehsalat kollektivinin quruluşu dedikdə, onun əsas elementləri arasındaki əlaqə, 

ayri-ayri şəxsiyyətlər və qruplar başa düşür. Təbii ki, bütün işlər müəyyən insan 

qrupları tərəfindən yerinə yetirilir. Məqsəd və istehsalat kollektivinin quruluşuna görə 

aşağıdakı əsas yuvaciqları əsas götürürlər: 

- İlkin əmək kollektivi (briqadalar,  istehsalat sahəsi və s.) 

- İdarə aparatının kollektivi, 

- Ümumi teskilatlar (həmkarlar) 

- Formal qruplar və s. 

Göstərilən bu elementlər arasında texniki-iqtisadi, məişət-iqtisadi, idarə rəhbər, 

ümumi siyasi, tərbiyə və sosial-psixoloji əlaqələr vardır. AİS-in tədbiq olunması bütün 

bu elementlərə, göstərici əlaqələrə təsir edir. Texniki-iqtisadi münasibətə birinci 

növbətə AİS TP təsir edir. Bir çox yerlərdə AİS TP-nin tədbiqini sürücülərin işçinin 

qurulmasının asanlaşdırılmasına, cədvəllərə düzgün əməl edilməsinə, nəzarətin 

daima gücləndirilməsinə, ayri-ayrı sürücü və briqadalarrın işinin göstəricilərinin 

düzgünlüyünə, əməyin düzgün qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də eyni 

vaxtda AİS AP ilə bərabər köhnə aylıq maaşın indiki vaxtda özünü doğrultmadığı 

əsaslandırılır. AİS AP-nin tətbiqi özünü o vaxt doğruldur ki, həmişə rəhbərlik tərəfindən 

ona təsirlər göstərilsin. Bu təsirlər həmkarlar təşkilatı tərəfindən edilir. 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi idarəsinin təşkili idarə işçilərinin 

münasibətlərinə təsir edir. Elektron hesablama maşınlarının idarəyə tətbiq olunması 

məlumatların işlənməsini mərkəzləşdirir, bu isə qəbul olunan məsələlərin həllinin 

maksimal üsulunu seçir. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri haqqında 

mühazirələr dəqiq xarakterə malik olmalı, qabaqcıl müəssisələrdə, idarələrdə təətbiq 

olunmaqla onun nə cür üstünlüklərə malik olduğu aşkar edilməlidir. 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tədbiq olunmasının müvəfəqiyyətliliyi 

layihəçilər tərəfindən qoyulmuş məsələlərin işçilər tərəfindən başa düşülməsidir. 

 



2.6 İnformasiya alt sistemləri 

 

Hər bir sistem müəyyən elementlər yığımından ibarətdir. Bütün bu elementlərin 

müəyyən olunmuş ardıcıllıqla birləşməsi sistemi yaradır. Məsələn, nəzəri sistemə 

görə avtomobilin konveyerdə yığılması müəyyən elementlərin köməyi ilə mürəkkəb 

avtomobil sistemi yaradır. Bu halda alt sistem olan şinlər, mühərrik başqa xüsusi 

müəssisələrdə yığıla bilər. Avtomobili istehsal edən müəssisələr özü də sistemdir, 

amma o texniki sistem yox, istehsalat-təsərrüfat sistemidir. Belə sistemlərin ən əsass 

xüsusiyyəti onların mürəkkəbliliyidir. Onlar əsasən dörd elementdən təşkil olunur. 

Avtomobili istehsal etmək üçün adamlar, martial elementləri (materiallar, enerji 

mənbəyi, tikililər və s.) məlumat və maliyyə lazımdır. Bu elementler öz qanunlarına 

görə dörd alt sistemlərini təşkil edirlər. 

Bu alt sistemlər də öz növbəsində uyğun cəmiyyət alt sistemləri ilə əlaqədardır. 

İstehsalat kollektivi istənilən istehsalat-təsərrüfat sisteminin alt sistemidir. Nəticə 

etibarı ilə istehsalat-təsərrüfat işlərini kollektiv yerinə yetirir. İstehsalat kollektivi ilə 

idarə müəssisə rəhbərliyindən psixolojı, pedaqoji, sosial-psiixolojı və tərbiyə işlərində 

hazırlıq tələb edir. 

Texniki materialı alt sistemi əsasən vasitə və əmək əşyalarından ibarətdir. Əmək 

vasitələrinə maşınlar, cihaz tənzimləyiciləri, alətlər, layihələr və s. aiddir. Elmin inkişaf 

əmək vasitələri, idarə maşınları və elektron hesablama maşınlarını daxil edir. Əmək 

əşyalarına (vasitələrinə) yarımfabrikatlar, əsas və köməkçi materiallar, hazır 

məlumatlar, elektrik enerjisi, çəki və ehtiyat hissələri aiddir. 

 İqtisadi-maliyyə altsistemlərin əsas elementləri əsas və dövriyyə vasitələri, əmək 

haqqı fondu, azad pul vasitələri, kirayə və s.-dir. 

Məlumat altsistemləri məlumat axınlarından təşkil olunur və müəssisənin idarə 

sistemini təşkil edir. Məlumat sistemləri məqsədli və istənilən ola bilər, həmçinin daxili 

və xarici ola bilər. Bu altsistemin əsas elementləri məlumatlardır. Bu məlumatlar 

müxtəlif formada (əmrlər, tapşırıqlar, hesabat axını, metodiki, texnoloji kart, yol 

vərəqəsi, yük nəqliyyat vərəqələri) kimi məlumdurlar. Dəqiq məlumatlar axını olmadan 

müəssisınin işinin idarəsi mümkün deyildir. 

 

 

 

3.1 Nəqliyyat müəssələrində AİS-nin funksional alt sistemləri 

 

Hər bir elementin istehsalat sistemində istehsal prosesi və idarə zamanı öz 

məqsədi olmaqla müəyyən əməli yerinə yetirir.  Bu əməllər istehsalat sisteminin 

məqsədləri, kollektivin sosial inkişafi, texniki və texnologiyanın xüsusiliyini izah edirlər. 

Proseslərin istehsalat və idarə formalarına ayrılması istehsalat sistemini idarəolunan 

və idarəedən altsistemlərə ayırmasına imkan verir. 



İdarə edən altsistem idarəedici təsirlərin (əmrlərin, siqnallarln, texnoloji kartların) 

köməyi ilə idarə olunan (obyekt) alt sistemlərin təşkilati-iqtisadi idarəsinin işini yerinə 

yetirir.  

İdarəolunan altsistemlər (obyekt) istehsalat proseslərinin ona daxil olan əmrin 

məlumatlar əks əlaqə vasitəsi ilə idarə edən alt sistemə daxil olur və orada lazımi ölçü 

götürülür, əgər lazım olarsa, ona müxtəlif yollarla təsir göstərir.  

Əks əlaqə dedikdə idarə sistemlərində elə məlumat əlaqələri başa düşür ki, o 

məlumatlar idarəolunan alt sistemdən idarə edici sistemlərə daxil olsun. Əks əlaqə 

hesabdarlığın verilənləri, statistik və operativ hesabat formalarında özünü göstərə 

bilər. Məsələn, avtomobilə yolda nəzarətə nəqliyyat-yük sənədləri şəklində baxmaq 

olar. Eyni zamanda bu nəzarət idarənin rəisi, dispeçer, xüsusi datçik sistemləri, 

radioəlaqələr, televizor aparatları, tokometr və başqa vasitələrlə də yerinə yetirilir. 

İdarəolunan altsistemlerdə xüsusi altsistemlər təşkil oluna bilərlər. Məsələn, 

avtomobil-sürücü-yol altsistemi, texniki xidmət altsistemi, təsərrrüfat ssklad alt sistemi 

və s.  

 İdarə edən alt sistemlərdə də altsistemlər müşahidə olunur. Onlar təşkilatı 

struktura uyğun olmaqla özlərini hesabdarlıq, plan otdeli, istismar otdeli şəklində 

biruzə verirlər. Hər bir belə altsistem bir və ya bir neçə idarəedici əməliyyatları yerinə 

yetirir. 

 

 

3.2 AİS-in texniki təminatı 

 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işini həyata keçirmək, obyektin vəziyyəti 

barədə informasiyanı toplamaq, işləmək və vermək üçün müxtəlif texniki qurğulardan 

istifadə olunur. Bu qurğulara AİS-in texniki qurğular kompleksi (TQK) deyilir. TQK 

təminatlarla, proqramlarla birlikdə AİS-in texniki təlimatını təşkil edir. TQK iki növə 

bölünür: əsas baza qurğuları və xarici qurğular. Birinci növə mürəkkəb texniki 

əməliyyatları yerinə yetirən və AİS-in informasiyasının işlənməsini yerinə yetirən qurğular 

daxildir. İkinci növə isə informasiyanın baza qurğularında izlənilməsi üçün hazırlanan 

qurğular daxildir. Hesablama mərkəzində qurğular mərkəzi qurğular, informasiyanın ilkin 

işlənməsi qurğuları isə xarici qurğular adlanır. 

Texniki imkanlarına və işgörmə qabiliyyətinə görə qurğular aşağıdakı qruplara 

bölünürlər: 

1. İnformasiyanın qeyd olunması və yığılması qurğusu. Bu qurğulara istehsalat 

qeydediciləri deyilir. Bu qurğular avtomobillərin boşaltma və doldurma 

məntəqələrinə çatma vaxtını, avtobusların nəzarət məntəqələrindən keçməsi 

vaxtını, hissələrin anbardan verilməsi və anbara qəbul edilməsini, təmir fəhlələrinin 

iş vaxtının uçotu və s. qeyd edir. İstehsalat qeydediciləri perforatorlardan,   

klaviaturadan, informasiyanın kağız karta və kağız lentə köçürülməsi 



qurğusundan, informasiyanı rabitə kanalına ötürən qurğulardan və s. ibarət olur. 

Bir neçə avtomat istehsalat qeydediciləru mövcuddur. Bunlar RP10 vericiləri kağız 

lentə köçürən rəqəmin qeydedici, RP20 vericiləri kağız lentə köçürən, rəqəmli 

qeydedici, RP50 rəqəmli, çəmləyicisi olan, verilənləri kağız lentə köçürən 

qeydedici, RP100 hərfli-rəqəmli qeydedici və sairədir. Bəzi hallarda avtomatik 

qeydedicidən RA951 istifadə olunur. Xüsusi simli və simsiz qeydedicilər 

avtomobillərin olduğu yeri göstərir. 

2. İnformasiyanın daxil edilməsi və ötürülməsi qurğuları. Bu qurğular obyektlər 

arasında və obyektlə hesablama mərkəzi arasında informasiya ötürülməsini təmin 

edir. Bunlar verilənlərin telefonla və teleqrafla ötürən qurğu (TOQ), giriş və çıxış 

qurğusu (GÇQ), rabitə kanallarının elektron hesablama maşınları ilə əlaqələndirən 

multipleksorlardır. 

3. İnformasiyanın işlənilməsi qurğusu. Bunlar ilkin məlumatları göstərən alqoritm 

əsasında işləyib, planlaşdırma məsələlərini həll edən qurğulardır. Bunlar elektron 

hesablama, klavişli və perforasiya qurğularıdır. Elektron hesablama maşınları 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin texniki qurğularının ən məhsuldar işləyən 

qurğusudur. Bunlar ES EHM, SM EHM və sairdilər. Bundan başqa klavişli 

hesablama maşınları (KHM) da istifadə olunur. FM-3146P, FME faktura maşınları, 

zoelektron-385 mühasibat maşınları, İSKRA-554, ROBOTRON faktura – 

mühasibət maşınları da geniş tədbiq olunur. Hesablama informasiya maşınlarına 

tabulyatorlar, perforatorlar, nəzarətedicilər daxildir. 

4. Nəticə məlumatlarının toplanması və verilməsi qurğuları. Bunlar məlumat tabloları, 

hərfli-rəqəmli çap qurğusu, informasiyanı ekranda göstərilən qurğu, displey, disk-

kağız və lent qurğularıdır. 

Bundan başqa köməkçi qurğulardan və nəzarət ölçü cihazlarından da istifadə olunur. 

Nunlar ofset maşınları, işıqla fotoçap qurğuları, elektroqrafiki qurğular, operativ istehsalat 

rabitəsi qurğuları, voltmetr, ampermetr və  s. qurğulardlr. Bütün bu qurğular fasiləsiz 

olaraq istehsalat barədə məlumat verir və uyğunsuzluqları operativ sürətdə aradan 

qaldırmağa kömək edir. 

 

 

3.3 Nəqliyyat müəssələrinin AİS-i 

 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işçi lahiyəsi təstiq olunmuş texniki lahiyə 

əsasında hesablanır. İşçi layihələndirmə ərəfəsində aşağıdakı məsələlər həll olunmalıdır: 

1. Obyektin təhvil verilməsi üçün tədbirlər planı dəqiqləşdirilir, 

2. Texniki vəsaitlər kompleksini istismara buraxırlar, 

3. Proqram təlimatının köməyi ilə sənətlərdə və maqnitli disklərdə məlumat bazası 

formalaşdırılır, 



4. Ayrı-ayrı məsələlər pillə-pillə heyata keçirilir və işçi lahiyənin sənədləri hissə-hissə 

təhvil verilir.  

İşçi layihə aşağıdakı sənədlərdən ibarət olur:  

- Sənədlərin siyahısı, 

- aydınlaşdırıcı qeydlər, 

- obyektin təhvil verilməsi üçün tədbirlər, 

- iqtisadi effektivliyin qədəri proqram sənədləri, 

- texnologiya və vəzifə təqdimatları. 

İşçi layihədə əsas yeri proqramların yazılışı, onların siyahısı və tədbiq sahələri 

göstərən AİS sənədləri tutur. Texnoloji təqdimat yeni hər bir texnoloji prosesi necə yerinə 

yetirməyi göstərən sənədlər məhz hesablama mərkəzinin işçiləri üçün nəzərdə tutulur. Bu 

təqdimatda informasiyanın qeyd olunması, ilkin işlənilməsi, informasiyanın necə 

ötürülməsi, ötürülmə qrafiki, vəzifəli şəxslər, informasiyanın ötürülməsinə cavabdeh şəxs, 

bəzi qeydiyyat jurnallarının doldurulması, sənədlərin qaytarılması vaxtları göstərilir. 

İnformasiyanın hesablama mərkəzində qəbul qaydasında, onun qəbul edilməsi və təhvil 

verilməsi forrmaları və vaxtları göstərilir. 

İlkin informasiyanın daxil edilməsi təqdimatında isə normativ sorğu sənədlərinin 

doldurulması qaydası, onların saxlanılması və üzərində düzəlişlər edilməsi qaydaları 

göstərilir. İnformasiya daşıyıcılarında informasiyanın hazırlanması təqdimatında 

informasiyanın maqnit lentində və ya diskində, kağız kartlarda və sairə hazırlanması, 

perforasiyanın hansı sənəddən edilməsi və perforasiyanın ardıcıllığı göstərilir. Məlumatın 

elektron hesablama maşınında işləməsi üçün hazırlanması təqdimatında informasiya 

daşıyıcılarının hansı şəkildə elektron hesablama maşınına daxil edilməsi göstərilir. Çıxış 

informasiyanın verilməsi təqdimatında çıxış sənədlərinin qeyd olunması, nüsxələrinin 

çoxaldılması, komplektləşdirilməsi və kimlərı verilməsi göstərilir. Nəticələrinin 

araşdırılması və çıxış sənədlərinin buraxılması təqdimatında çıxır sənədləri haqqında 

göstəriş, onun yığcamlılığı, göndəriləcək təşkilatlar, həllərin tapılması və informasiya 

üzərində nəzarət qaydası göstərilir. Vəzifələrin təqdimatında isə texnoloji təqdimatdan 

fərqli olaraq, vəzifəli şəxsləri hansı sənədlərlə işləməsi, hansı hüquqlara malik olması və 

sairə məlumatlar göstərilir. İşçi layihənin əsas hissəsini proqramların hazırlanması və 

tətbiq edilməsi tutur. Bunun üçün proqramistlər üçün əsas işvermə mərhələləti nəzərdə 

tutulub. Bunlar məsələnin qoyduğu analiz edilməsi informasiya təlimatı, riyazi təlimatının 

analiz edilməsi, ümumi proqramlar sisteminin təyin edilməsidir. Bunlar təyin olunduqdan 

sonra proqramlar sistemi işlənilir və yoxlanılır. Bu vaxt bəzi sənədlərdə  düzəlişlər də 

aparıla bilər. Proqramların ən yaxşı işlənilməsində belə səhvlər meydana çıxa bilər. 

Bunun üçün bu mərhələdə proqramistlər operatorlarla birlikdə işləməlidirlər. 

 

 

 

 



3.4 Nəqliyyatda AİS-in tərkibi və strukturu 

 

Avtonəqliyyatda avtomatik idarə sistemini yaradarkən əsas olaraq altsistemlərin iki 

formada olması götürülür: 

- həll olunan məsələnin tutumu, 

- həmin məsələlənin səmərəli həllinin təşkili. 

Buna görə də avtomobil nəqliyyatında AİS-lər funksion və təminedici alt sistemlerə 

bölünürlər. 

Təminedici alt sistemlər bütün sistemin etibarlı işləməsini təmin edir. Buna görə də bu 

hallarda məlumat, riyaziyyat proqramın texniki, hüquqi-təşkilatı və erqonomik təminat kimi 

köməkçi altsistemlər yaradılır. 

Funksional alt sistemlər istehsal sistemlərinin ayrı-ayrı hissələrinin yığcam 

məsələlərini həll edir. Avtomobil nəqliyyatında AİS-in quruluşunu iki səviyyə ilə 

xarakterizə edirlər: 

- Nazirlik AİS-i, 

- Nəqliyyat idarələrində AİS-lər. 

Nazirlik AİS-i məlumatlarla nazirliklər rəhbərlərini, respublika birlik və idarələrinin 

rəhbərlərini, nəqliyyat idarələrində AİS-i isə nəqliyyat idarələrinin rəhbərlərini, təşkilat və 

müəssisə rəhbərlərini təmin edir. Bundan əlavə AİS TN məlumatları nazirlik AİS-inə 

ötürür. Nazirlik AİS müasir avtomatik vasitələrdən istifadə edərək, iqtisadi-riyazi 

üsullardan istifadə edərək bütün nazirliyə tabe olan istehsalat sahələri, idarələri, 

təşkilatlarının işinin düzgün qurulması üçün lazım olan sistemdir. Nazirlik AİS-i aşağıdakı 

funksional alt sistemlərə malikdir: 

1. sahənin gələcək inkişafı, 

2. texniki-iqtisadi planlaşdırma, 

3. operativ idarə, 

4. hesabdarlıq qeydiyyatı və təsərrüfatın analizi, 

5. material-texniki təminat idarəsi, 

6. maliyyə işinin idarəsi, 

7. tikintinin işinin idarəsi, 

8. əmək haqqı, əməyin analizi, qeydiyyat, planlaşdırma, 

9. planlaşdırma, qeydiyyat və kadrların analizi, 

10. elmi-texniki məlumat. 

Bu alt sistemlər nazirliyin ayrı-ayrı işlərində istifadə olunmaqla yekunda bir məqsədə 

qulluq edirlər. 

 

Avtomobil nəqliyyatında AİS-in quruluşu və tərkibi ölkəmiz üzərində izah edək. 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində olan avtomobil nəqliyyatında 

AİS-lər aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 

- Nazirlik AİS-i, 



- Nəqliyyat idarəsində AİS,  

- Təmin zavodlarında AİS, 

- Texnoloji prosesləri idarə edən AİS,  

- Avtomobil nəqliyyatında yükdaşıma üçün yaranmış AİS. 

Onu qeyd etmək lazımdır ki, avtomobil nəqliyyatın AİS-də avtoneqliyyat idarələri üçün 

idarə sistemləri yoxdur. Bu hal avtonəqliyyat idarələrinin xassələri və quruluşu ilə izah 

edilir. Avtonəqliyyat idarələrində elektron hesablama texnikalarından az istifadə 

olunmasın səbəbi lazım olan məlumatların az olmasıdır. Ona görə də avtonəqliiyat 

idarələrində AİS AİS TN şəklidə yerinə yetirilir. 

AİS TN-in aşağıdakı alt sistemleri vardır: 

1. Texniki-iqtisadi planlaşdırma,  

2. Operativ idarə, 

3. Hesabdarlıq qeydiyyatı, 

4. Material texniki təminat idarəsi, 

5. Hərəkətdə olan sistemin texniki xidməti və təmirin idarəsi, 

6. Maliyyə vasitələrinin idarəsi, 

7. Əmək haqqı, əməyin analizi, qeydiyyat və planlaşdırma, 

8. Kadrlarla idarə. 

Avtonəqliyyatda AİS-lər aşağıdakı şərtləri təmin edir: 

- nəqliyyat idarəsində olan istehsal-təsərrüfat haqqında məlumatları qeyd edir, 

- yaranmış məlumatları EHM-də yenidən işləyib hazırlayır, bu məlumatları yığıb və 

yadda saxlayır, məlumatları lazım olduğu istifadəçiyə ötürür.  

O eyni qayda ilə idarənin təşkilati-struktur idarəsini tamamlayır, istehsal proqramının 

qeydiyyat və hesabatını bütün nəqliyyat üçün yaradır, məlumat və sənət axımını 

nizamlayır, məlumatın keyfiyyətini artdıqca və işləmə qiyməti aşağı düşdükcə onların 

həcmini kiçildir. 

Texniki-iqtisadi məlumatlar AİS-lədə ikinci göstəriciləri avtomobil nəqliyyatından 

alınarkən istifadə olunur. Ona görə də bir yerdə məlumat axını əmələ gəlir, bir yerdə 

həmin məlumatlar yenidən işlənir. Avtomobil nəqliyyatında AİS-lərdə məlumat axınları 

verilənlərə əsasən yaradılır ki, bu verilənlər də öz növbəsində sənədlərə əsaslanır. 

 

4.1 İdarəetmənin əsas prinsipləri 

 

Avtomobil nəqliyyatının idarəsi onun hansı təşkilatlarla bağlı əsasında qurulur. 

Təşkilat daxili avtomobil nəqliyyatı adətən təşkilatın tabe olduğu nazirliklər tərəfindən 

idarə olunur. Böyük istehsal gücünə malik olan istehsal birliklərinin özlərinin avtobazası 

və avtomobil nəqliyyatı idarəsi olur. 

Ümumi istifadə avtomobil nəqliyyatının idarəsi sərbəst olaraq Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin əsas xüsusiyyəti onun çoxplanlı olması, əraziyə görə 



avtonəqliyyatın idarəsinin müxtəlif olmasıdır. Nazirliyinin avtomobil nəqliyyatının idarəsi 

aşağıdaki sxemlə izah olunur: 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin aşağıdakı funksiyaları 

vardır: 

- elmi-texniki tərəqqiyə əsaslanaraq xalq təsərrüfatının yüksək inkişaf üçün 

avtomobil nəqliyyatı sahəsinin genişləndirilməsi, 

- istehsalat qanun qaydasını gözləməklə dövlət planın yerinə yetirilməsi, 

- əhalini və kənd təsərrüfatı obyektlərini avtomobil nəqliyyatı ilə təminat etmək, 

- cəmiyyət əməyində sərfin azaldılması, istehsalın səmərəliliyinin artırılması, 

maliyyə, material, əmək, əsas fond resurslarından səmərəli istifadə etmək, 

- nəqliyyat sahəsində eyni texniki siyasətin işlənməsi, elmin, texnikanın, qabaqcıl 

fikirlərin tədbiq olunması, texniki-iqtisadi göstərişlərin təmin olunması, 

- kapital qoyuşundan səmərəli istifadə etmək, tikintinin qiymətinin və tikilmə vaxtının 

azaldılması, istehsal gücünü vaxtında tədbiq etmək, 

- əməyin elmi təşkili və idarəsi, müəssisələrin savadlı ixtisasçılarla təminatı, işçilər 

üçün biliklərini artırmaq şəraiti, rəhbərliyə cavan, savadlı kadrların seçilməsi, 

- mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması və s. 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyini ona tabe olan birlikləri və nəqliyyat 

idarələrinə rəhbərlik edir. 

 

 

 

4.2 AİS-in idarəetmə obyektləri 

 

Avtomatik idarə sistemi (AİS) insan maşın sistemi olub insan həyatının vacib imkanlarını 

təmin edən və idarə sistemlərinin həqiqi mənada yığcamlılığı təşkil edən sistemdir. Bu 

sistem insan əməyini tam inkar etmir. Ancaq bu sistemin istehsalatın bütün sahələrində 

çox vacib olduğu artıq hamıya məlumdur. AİS-ləri yaradarkən xərc hökmən olmalıdır. Ona 

görə müəssisə və ya idarə bu xərcləri çəkərkən layihəçi maksimum çalışmalıdır ki, 

müəssisə və idarənin perspektiv gələcək planları bu yaradılacaq AİS-də də öz əksini 

tapsın. Bu vaxt çəkilən xərclər özünü artıqlaması ilə ödəyir. AİS-i layihələndirərkən bir 

neçə üsullar meydana çıxdı. Bu üsullardan birini də akademiya V.M. Qlyuşkov təklif 

etmişdir. O qeyd etmişdir ki, AİS yaradılarkən elə məsələlər həll olunmalıdır ki, orda 

hökmən elektron hesablama maşınları da iştirak etsinlər. Məsələn, əllə hesablanmış 

təsərrüfat üçün lazım olan nəqliyyatın sayı əlbəttə düzgün olmazdır. Çünki elektron 

hesablama maşınları maşını seçərkən həmin rayonu sahəsini, iqlimi, yolunu, təsərrüfatın 

gücünü, yükün daşınmasını, boşdayanmaları, məhsulun yığımı müddətini və sair nəzərə 

alır. Bu cür aparılan hesablama özünü praktikada, əməli işdə doğruldur. AİS yaradılarkən 

EHM-lərin köməyi ilə iqtisadi-riyazi üsulun həllində tapılacağı güman edilirdi. Lakin orada 



çıxan çətinliklər AİS yaradarkən aşağıdakı şərtlərin ödənilməsi nəticəsində nəqliyyata 

çəkilən xərclərin az olmasını təsdiq etdi. 

1. Sistem yaxınlaşma – bu AİS-i yaradarkən onun sistem analizi sistem – texniki 

təminidir, 

2. İlkin rəhbərlik – AİS yaradılarkən ona rəhbərlik ancaq müəssisənin rəhbəri ola bilər. 

Ona görə ki, o bütün kollektivin işini başqalarına nisbətən daha tez təşkil edə bilər, 

3. Lahiyə işində maksimum növləşdirmə - AİS lahiyələndirərkən ən aktual, müasir 

layihələrdən istifadə etməkdir, 

4. Sistemin daim inkişafı – idarə bu formadan başqa formaya keçərkən AİS-in həmin 

formada da istifadə olunmasıdır, 

5. Sənədlərin avtomatlaşdırılması - əsas istifadə oluna sənədlərin EHM-lərdə 

hazırlanmasıdır, 

6. Vahid məlumat bazası - eyni vaxtda müxtəlif məsələlərin həllinin vacibliyidir, 

7. Tapşırıqların yığcamlılığı - ayrı-ayrı tapşırıqlarla bərabər yığımların da həllidir, 

8. Giriş-çıxış məlumatlarının azaldılması, 

9. Sənədlərin hazırlanması – EHM maşınlarında işlənilməsidir. 

10. Buraxılacaq əsaslar - bu isə istənilən sənədlərini yox, vacib həll tapmaq üçün lazım 

olan sənədlərin buraxılmasıdır. 

AİS-ləri layihələndirərkən bu şərtlərin ödənilməsi ancaq müəssisənin öz xeyrinədir. 

Əks halda çəkilən xərclər özünü doğrultmur. 

 

 

 

4.3 AİS-də texniki və iqtisadi informasiyanın emalı 

 

Texniki-iqtisadi məlumatların əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onlar ölçülə 

bilirlər, yeni ki, dokumentlərin və hesabatların sayını bilmək olur. Məsələlərin həlli və 

avtomatik idarə sistemləri verilənlərin sayı ilə qurulur. Verilənlər dedikdə plan və hesabat 

məlumatları, yol vərəqələri, material tələbatları və s. başa düşülür. Şəraitindən asılı olaraq 

verilənlərin sayını dokumentlərdə olan sətir və qrafiklərə görə müəyyən edirlər. Texniki-

iqtisadi məlumatların ümumi qəbul olunmuş xarakteristikaları aşağıdakılardır: 

- Məlumat axını - bu elə verilənlər qrupudur ki, onların müəyyən ünvanı olmaqla bir 

istiqamətdə yönəldilmişdir, məsələn, mənbədən ötürülən məlumatlar nəqliyyat 

idarəsinə ötürülür, 

- Məlumat - bildiriş – bu bir və iki rekvizitdən ibarət olan məlumatlar toplusudur. O 

qeyd olunan obyektin sayını və keyfiyyət xarakteristikalarını məlum edir, 

- Rekvizit – texniki-iqtisadi məlumatların ən az istifadə olunan mövhumudur. O 

elementdir və bəzən bir neçə elementin birləşərək daha mürəkkəb məlumatlar 

toplusu kimi özünü biruzə verir, 



- Bünövrə - bildirişin bir hissəsi olub qeyd olunan obyektin say xarakteristikalarını 

göstərir. O ölçmə, hesablama zamanı əmələ gəlir. Ayrılıqda götürülmüş bildirişin 

mənası yoxdur, onlar adətən işarələrin təsiri ilə birgə müşahidə olunur, 

- Əlamət - bildirişin hissəsi olub, obyektin keyfiyyət xarakteristikalarını göstərir. 

Əlamətlər bildirişləri yığcamlaşdırır və onları bildirişlər yığcamı kimi üzə çıxarırlar, 

- Göstərici - texniki-iqtisadi məlumatlar yığımı olub bildirişin xüsusi formasıdır, 

- Sənəd - məlumatı təsdiq edən, bir və bir neçə göstəricilərdən ibarət olur. Yazılı və 

möhürlü sənədlərdə bunlara misal olaraq mühürü, imzanı göstərmək olar. 

Sənədlər başqa fiziki keyfiyyətlərə malik olan zaman məlumatlarını 

avtomatlaşdırmaq üçün məsuliyyətli şəxslər başqa xüsusi üsullardan istifadə 

edirlər, 

- Məlumat massivi - bu verilənlərin tam yığımıdır və bu verilənlər elə verilənlərdir ki, 

onlar öz aralarında əlaqədədirlər və onlar yenidən işlənə bilərlər. Massivin növü 

məlumatın tutumu və ötürücüsü ilə müəyyən edilir. Məsələn, massiv sənədlərdə, 

perfokartlarda, maqnit lentlərində və sairlərdə saxlana bilər. Onun növü eyni ilə 

massivin vəzifəsindən də asılıdır. Məsələn, normativ verənlər massivi, verilən 

məlumatlar massivi və sairə. 

Məlumat sözünün latın dilindən tərcüməsi hadisənin izahı, onun aydınlaşdırılması kimi 

başa düşülür. Məlumatla təminat adətən təsərrüfat-iqtisadi proseslərini yerinə yetirilməsi 

zamanı yazılı və şifahi çıxışlar, şəxsi danışıqlar, işçi yazışma, əmrlər şəkildə özünü biruzə 

verir. Məlumat işarə sistemləri vasitəsilə ötürülür. 

İdarə sistemlərində işləri kimi çoxsaylı iqtisadi göstəricilər müxtəlif terminlər, verilənlər, 

qrafiklər, rəsmlər və s. istifadə olunurlar. Mürəkkəb istehsalat sistemlərinin yaradılması 

idarənin məlumatla təmin olunması ilə əlaqədardır. Dövlət standartına uyğun olaraq idarə 

sistemlərinin məlumatla təmin olunması, məlumat və məlumat axınlarının məqsədəuyğun 

yönəldilməsi, onların yığımı, saxlanması, təzələnməsi, alınmış yeni məlumatlara görə 

təzədən işlənməsi, hazırlanması, lazımlılığı və qəbul olunması kimi prinsiplərə əsaslanır. 

Məlumatla təmin olunmanın məzmunu və quruluşu onun həcmi və məzmunu ilə 

xarakterizə olunur. Həllin növündən və səviyyəsinin asılı olaraq məlumatla təminata olan 

tələblər də müxtəlif olur. İdarənin məlumat təminatında ən əsas yeri istehsalat 

sistemlərinin idarə işini təşkil etmək üçün lazım olan texniki-iqtisadi məlumatlar tutur. 

Texniki-iqtisadi məlumatlar özündə müxtəlif altsistemləri əls etdirməklə işin əsas 

istiqamətini və proseslərin düzgün göstərilməsini cəmləyir.  

Texniki-iqtisadi məlumatlar da öz növbəsində müxtəlif növlərə ayrılır. 

 

 

 

 

 

 



4.4. Nəqliyyat idarəsinin AİS-in funksional alt sistemlərinin xarakteristikası 

 

Material texniki təminat alt sisteminin əsas məqsədi avtonəqliyyat vı avtotəmir 

idarələrini, avtomobil nəqliyyatı və idarələrinin istehsalat planını yerinə yetirmək üçün 

lazım olan hissə və avadanlıqlarla təmin etməkdir. 

AİS-in baş avtomobil təminetmə idarəsinin aşağıdakı funksiyaları vardır: 

- Material-texniki təminatın planlaşdırılması, avtomobil nəqliyyatının material 

resurslara tələbatı və fonda görə onların düzgün bölünməsi, 

- Materiallar resurslar və fondun işlənməsinə nəzarət və onların qeydiyyatı, statik 

məlumatların idarəyə təqdim olunması, 

- Hərəkətin həqiqi göstərişinin analizi və material resursların istifadəsi, 

- Bu və ya digər nazirliklərdə və müəssisə daxilində əlavə və daxili resursların 

aşkara çıxarılması və əlavə təminatı, 

- Müəssisələrə təhkim olunmuş resursların iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadə 

olunmasına nəzarət, 

- Təminat şöbələrinin işinin dəqiq qurulması, onların həyata keçirilməsi, 

- Materialların saxlanması və qorunmasına nəzarət və sairə. 

Bu məsələlərin həlli üçün nazirliklərdə AİS TN və AİS daxilində material-texniki 

altsistem yaradılmışdır. Bu alt sistemin yaradılmasının əsas məqsədi avtomobil 

nəqliyyatında və avtomobil təmiri müəssələrində material-texniki təminatın sonrakı 

tamamlanması və daha da mükəmməlləşdirilməsidir. Material-texniki təminatla idarə 

ardıcıl qəbul olunmuş həllər, köməkçi və hazırlanmış işlər, məlumatın yığımı, saxlanması, 

ötürülməsi və yenidən işlənməsinin məcmuəsidir. Bu işlərin avtomatlaşdırılması həllin 

yerinə yetirilməsini operativləşdirir. Material-texniki təminat altsisteminə idarə onun 

strukturunu təmin edir. Bu alt sistemin düzgün təşkili baş avtonəqliyyat təmini idarəsinin, 

respublika birlikləri şöbələrinin, nəqliyyat idarələrinin, avtotəmir idarələrinin işini nazirlik 

daxilində asanlaşdırır. Bundan başqa bu alt sistemin düzgün təşkili onun yüksək səviyyəli 

idarələrlə qarşılıqlı işini təmin edir: dövlət planlama idarəsi, mərkəzi statistik idarə və 

sairə. Dövlət hesablama mərkəzləri (DHM) material-texniki təminat alt sisteminin yeni bir 

hissəsi olub məlumatların işlənməsi üçün vacib olan texniki bazadır. 

Hazırda material-texniki təminat alt sistemində sahənin material tələbatı təyin olunur, 

statik hesabatlar aparılır və sahədə materialın istifadə olunması normaları hesablanır. 

Əsaslı tikintinin idarəolunmasının alt sisteminin bu formalarda qeydiyyatı avtomobil 

nəqliyyatının əsaslı tikintisinin əsasını təşkil edir. 

 

 

 

 

 

 



4.5 İnformasiya proqram riyazi və texniki təminatın yarım sistemləri 

 

 Operativ idarəetmə altsistemindən hesabat məsələləri kompleksi avtonəqliyyat, 2-

avtonəqliyyat, 3-avtonəqliyyat, 4-avtonəqliyyat hesabat formalarında məlumatın 

yığılmasıdır. Bu sistemdə eyni zamanda analitik və yoxlama məsələlərinin hesablanması 

dda həyata keçirilir. 

Operativ idarəetmə altsisteminin mühüm prosesləri avtomatlaşdırıldığı üçün 

rəhbərliyə ilkin məlumat vaxtında və dəqiqliklə çatdırılır, məsələlər qısa müddətdə həll 

olunur, nəticələri isə istənilən vaxt almaq olur. Bu altsistem cari planların dəqiq yerinə 

yetirilməsini, bütün sahələrin ritmik işini təmin edir, idarə aparatını istənilən şəkildə 

məlumat qəbulundan azad edir. Funksional şöbələrin işçiləri məlumatların yığılması və 

işlənməsi işindən azad olunur. AİS-də operativ idarəetmə altsistemi məlumat ötürmə 

funksiyasını aşağıdaki şəkildə yerinə yetirir: 

- Əvvəlcə operativ məlumat rabitə qovşaqlarından avtonəqliyyat idarələrindən, 

zavodlardan və təşkilatlarından hesablama mərkəzinə verilir. Burada operativ 

məlumat bütün təşkilatlar üçün ayrıca işlənir. 

- Hesablama mərkəzindən isə məlumat iki istiqamətə ötürülür:  

o birincisi hesabat üçün, 

o ikincisi isə nəqliyyat idarəsi və təşkilatlarının rəhbərlərinə analitik cədvəllər 

formasında və həm də nazirliyin baş hesablama mərkəzinə ötürülür. 

- Altsisteminin işinin effektiv olması üçün onun ayrı-ayrı bölmələri arasında dəqiq 

texnoloji əlaqə yaratmaq lazımdır. Təşkilat və idarələrin başqa-başqa yerlərdə 

olduğu üçün məlumatın ötürülməsi üçün poçt, telefon və teleqrafdan istifadə 

olunur. 

AİS-də operativ idarəetmə altsisteminin işinin səmərəliliyi təmin edən hesablama 

mərkəzləridir. Hesablama mərkəzləri olmayan yerlərdən məlumatın yığılması və 

ötürülməsi nəqliyyat idarələrinin məlumat-dispecer şöbələri tərəfindən yerinə yetirilir. 

Operativ idarəetmə altsistemində məlumatın ötürülməsi həyata keçirilir. 

 

 

 

4.6 Novmativ məlumat informasiya sistemlərinin təşkilinin əsas vəzifələri 

 

Hərəkətin istiqamətinə görə məlumat ilkin və idarəedici olmaqla iki yerə bölünür. İlkin 

məlumat həmişə obyektdən idarə sisteminə doğru, aşağı idarə sistemindən daha yüksək 

səviyyəli idarə sisteminə yönəldilmişdir. İdarəedici məlumat əks istiqamətdə hərəkət edir. 

Daxilolma mənbəyindən asılı olaraq məlumat xarici və daxili olmaqla iki yerə bölünür. 

Xarici məlumat idarə sisteminə təsir edən xarici təsirlərin nəticəsidir. O plan tapşırıqları, 

müştərilərin daşınma sifarişləri və sairə kimi direktiv göstərişlərindən ibarət olur. 



AİS-də daxili məlumat müəssisədə istehsalın inkişafını, plan tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsini, xidmətlərin, sexlərin, sahələri ayrı-ayrı avtomobillərin işini əks etdirir. 

AİS-də idarəetmə obyektinin məlumat sistemi münasibətinə görə məlumatı giriş, çıxış, 

aralıq olmaqla 3 yerə bölürlər. 

Giriş məlumatı öz başvermə yerindən asılı olaraq xarici və daxili ola bilər. Nəqliyyat 

idarələrinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərində ən böyük xüsusi çəkiyə daxili giriş 

məlumatlara malikdir. Bunlar avtonəqliyyat müəssisələrindən və nəqliyyat idarələrinin 

şöbələrindən sistemə daxil olan vericilərdir. Xarici giriş məlumatı nazirliklərdən və 

nəqliyyat idarəsi ilə əlaqəsi olan başqa təşkilatlardan daxil olur. 

Çıxış məlumatı onun istifadə olunması yerindən asılı olaraq daxili və xarici olmaqla iki 

yerə bölürlər. Müəyyən məsələlərin həlli nəticəsində alınan və nəqliyyat idarəsinin 

şöbələrində istifadə olunan bütün verilənlər daxili çıxış məlumatlarını təşkil edir. 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərindən başqa təşkilatlara (nazirliklərə, müştərilərə 

və sairə) daxil olan məsələlərin həlli nəticələri xarici çıxış məlumatlar adlanır. 

Aralıq məlumat verilənlərin emalının ayrı-ayrı mərhələlərində yaranır ki, bu da növbəti 

hesabat üçün istifadə olunan əvvəlki hesabatın nəticəsi olur. 

Çevrilmə nəticəsindən asılı olaraq ilkin və törəmə məlumatları fərqləndirirlər. İlkin 

məlumat aşağı  şöbələrdə idarə obyektinin istehsalat-maliyyə fəaliyyətinin dəlilərinin qeyd 

olunması nəticəsində müxtəlif sənədlər şəklində baş verir. Törəmə məlumat ilkin 

məlumatın yenidən işlənməsi sayəsində alınır və istifadə olunma üçün daha yaxşı 

hazırlanmış hesab olunur ki, bu da idarə həlli sayılır. 

Verilənlərin stabillik dərəcəsinə uyğun olaraq məlumatın müəyyən müddət ərzində öz 

qiymətini saxlamasına görə onu sabit və dəyişən olmaqla iki yerə bölürlər. 

Sabit məlumat uyğun dövrə ərzində dəyişməz qalır və məsələlərin həllində dəfələrlə 

istifadə olunur. Belə məlumatlar müxtəlif normativlər ola bilər. Zamanın qısa dövr ərzində 

öz qiymətini saxlayan məlumat dəyişən adlanır. O hərdən bir dəfə istifadə olunur. 

Məlumatı funksional təyinatına görə aşağıdakılara bölürlər: 

- Normativ, 

- Sorğu, 

- Planlı və 

- Hesabat. 

Novmativ məlumat – bu müxtəlif norma və normativlərdir. Məsələn, avtomobillərin 

təmirlər arası qaçışlar norması, ehtiyat hissələrinin və yanacağın sərfi, sürücülərin 

əməyinin ödənmə qiyməti, maddi həvəsləndirmə fondlarının yaranma normativləri və 

sairə. 

Sorğu məlumatı müxtəlif sorğu kitablarından, qiymət cədvəllərindən, preyskuratlardan 

və sairə ibarətdir. 

 

 



4.7 Nəqliyyatda idarəetmənin AİS texniki vasitələr kompleksinin strukturu 

sxemi 

 

Təsərrüfat hesabı ayrı-ayrı dəstələrin işi vəistehsalat sistemlərinin fəaliyyət dairəsi 

haqqında informasiya mənbəyidir. 

Əməli hesablamanın vəzifəsi idarə orqanının gündəlik məlumat tələbatını təmin 

etməkdən, ayrı-ayrı dəstələrin işinə nəzərət və ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatlarını həyata 

keçirməkdən ibarətdir. Təsərrüfat fəaliyyətində əməli hesablamanın sayəsində planların 

və qrafiklərin yerinə yetirilməsinə, nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqların yükləməsi və 

istifadə olunmasına, iş vaxtından istifadəyə, istehsal normasının yerinə yetirilməsinə, 

maddi və əmək ehtiyatlarının təminatına, materiallar təchizatı müqavilələrinin yerinə 

yetirilməsinə, gəlirin reallaşdırılmasına və sairə nəzarət olunur.  

Əməli-texniki hesablamanın yolları və texniki vasitələri çox müxtəlifdir və mövcud 

müəssisədəki istehsalın texnologiyası və təşkilindən asılı olurlar. Hazırki zamanda ilkin 

məlumatların alınması üçün müxtəlif ölçü və geydedici cihazlar və qurğular tətbiq edirlər. 

Əməli hesablama müəssisənin uyğun xidmətləri rəhbərliyi altında təşkil olunur. 

Məsələn, istismar şöbəsi daşınmaların əməli hesablanmasına rəhbərlik edir, təçhizat 

orqanlari tədarükçülərin materiallar təçhizatı müqavilələrinin yerinə yetirilməsinin 

hesabını təşkil edirlər, avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin material ehtiyyatlarının 

təhcizatı, kadrlar şöbəsi işçilərin müəssisənin hər bir dəstəsində hərəkət hesabını təmin 

edir. 

Statistik hesablama kütləvi oxşar sosial-iqtisadi qanunauyğunluqların öyrənilməsində 

tətbiq olunur. Statistika bu halların ümumiləşdirilmiş xarakteristikalarını verir və onların 

inkişaf qanunauyğunluqlarını ifadə edir. Bu məqsəd üçün başlanğıc verilənlərin yığımı və 

emalından ötürü xüsusi metodlar istifadə olunur: statistik müşahidə (tamamilə və ya 

seçilmiş), statik müşahidə verilənlərinin toplanması və qruplaşdırılması, orta 

kəmiyyətlərin hesablanması, dinamik sıralar və sairə. Statik verilənlərin müəssisənin 

müxtəlif şöbələri olan plan, maliyyə, kadrlar şöbələri alılar və emal edirlər. 

Mühasibat  hesablaması müəssisələrdə əsas hesablama növlərindən biridir. O, 

təsərrüfat vəsaitinin hərəkəti ilə bağlı olan müəssisənin təsərrüfat və istehsalat fəaliyyətini 

əhatə edir. Mühasibat hesablamasına aşağıdakı xüsusiyyətlər aid edilir:  

- sənət xüsusiyyəti, 

- fasiləsizlik, 

-  təsərrüfat və əməliyyatlarının tamamilə əhatəsi və onların dəyərinin 

ümumiləşdirilməsi ifadəsi.  

Mühasibat hesablamasında verilənlərin yığılması, qeydiyyatı və emalı üçün başlanğıc 

sənədlərdən, qiymətdən, kalkulasiyadan, hesabat sistemində ilkin verilənlərin 

qruplaşmasından, təsərrüfat əməliyyatının ikiqat yayılmasından,  balans və hesabat 

vermədən ifadə olunur. 



Hesabatvermə başa çatmış vaxt üzərində müəssisənin işinin nəticələri və şəraiti 

haqqında məlumatlar məcmusundan ibarətdir. Bunlar dövrü olaraq dövlət idarəsi 

orqanlarına təqdim olunur. Hesabat vermə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin iqtisadi 

analizinin məlumat mənbəyidir. 

Hesabaalma və hesabatvermə məlumatları plan məlumatlarının işlənib 

hazırlanmasının bazasını təşkil edir.  

 

 

4.8 Kodlaşdırma sistemləri. Klassifikatorların yaradılması və aparılması metodları. 

Verilənlərin maşına daxil edilməsi 

 

Danışıq dilində olan texniki-iqtisadi məlumatları maşında istifadə etmək üçün hökmən 

həmin məlumatlar kodlaşdırılır. Kodlaşdırma dedikdə DUİS 17369 – 78 dövlət standartına 

uyğun obyektlərin və göstəricilərin növlərinə görə, əlamətlərinə görə və qruplaşmalarına 

görə bölünməsi və kodlaşdırılması başa düşülür. Təsnifat və ya sinifləşmə dedikdə isə 

verilmiş obyektlər çoxluğunun təsnifat metoduna uyğun alt çoxluqlara bölünməsi başa 

düşülür. Dövlət standartına uyğun belə bölünmənin iki metodu mövcuddur: quruluşuna 

görə bölünmə metodu və əlamətlərinə görə bölünmə metodu. 

Quruluşuna görə bölünmə metodu verilmiş obyektler çoxluğunu daxili alt çoxluqlara 

bölür. Məsələn, bütün avtomobilləri belə qruplara– yük avtomobillərinə, minik 

avtomobillərinə, avtobuslara və xüsusi avtomobillərə bölmək olar. Buradan yük 

avtomobillərini isə bortlu avtomobillərə, özü boşaldan avtomobillərə, yedəklərə, 

qoşqulara, sisterplərə və sairə bölmək olar. 

İkinci metod isə əlamətlərinə görə bölünmə metodudur. Yəni yuxarıdakılardan başqa 

avtomobilləri dizellə, karbyuratorla işləyən, cədvəl üzrə işləyən, saat hesabı işləyən və 

sairə avtomobillərə bölmək olar. Bu əlamətlərin heç biri o birindən asılı deyil. 

Deməli, AİS-də əsas kodlaşdırma və təsnifatı obyektləri bunlardır:  

- avtonəqliyyat müəssisəsi, 

- nəqliyyat vasitəsi növləri, 

- istiqamət növləri, 

- iş və xidmət növləri, 

- yüklər, 

- işçi heyətin dərəcəsi və sairə. 

Texniki xidmət alt sistemində isə kodlaşdırma və təsnifat obyektləri bunlardır: 

- ehtiyat hissələri,  

- alətlət,  

- materiallar, 

- texniki xidmət növləri və işləri,  

- mühərriklər,  

- iş normativləri və s.  



Sinfin, əlamətlərə görə və obyektin kodlaşdırılması dedikdə kodlaşma metoduna 

uyğun olaraq obyektin işarə və rəqəmlərlə göstərilməsi başa düşülür. Verilənlərin 

kodlaşdırılması üç növdə aparılır: 

1. Ardıcıl, 

2. Hissə-hissə, 

3. Hissə-hissə, ardıcıl. 

Ardıcıl kodlaşdırma yeganə əlamətin sadə və dayanıqlı obyektlər üçün tədbiq olunur. 

Bunun üçün cəhəti onun kiçik olması, sıx yazılması və sadə quruluşlu olmasıdır. Bu növ 

ilə işləyənlərin kateqoriyası, azad edilmənin səbəbləri, iş rejimləri, fasilələr, tutumuna görə 

avtobusun növləri və sairədir. Məsələn, qış – 1, yaz – 2, yay – 3, payız – 4. 

İkinci növ hissə-hissə kodlaşdırma isə iki əlaməti olan obyektlər üçün tətbiq olunur. Bu 

vaxt hər bir hissə üçün ayrı-ayrı kodlar yığımı tədbiq olunur. Məsələn, avtobus marşrutları 

belə kodlaşdırılacaq. Kod dörd işarədən ibarət olacaq. Birinci işarə istiqamətin növünü 

göstərir, yəni ya şəhərlərarası, ya şəhərətrafı  ya da şəhərdaxili istiqamətlər. İkinci, 

üçüncü və dördüncü işarələr isə uyğun olaraq hər bir növ üçün marşrutun nömrələri ola 

bilər və sairə.  

Hissə-hissə ardıcıl kodlaşdırma isə çoxlu əlamətləri olan obyektlər üçün tədqiq olunur. 

Bu obyektlər materiallar, komplekt mallar, avtoşinlər, ehtiyat hissələri və sairə ola bilər. 

Ona görə də kod 10 işarədən ibarət olur. Bunlardan 2 işarə sinif üçün, bir işarə alt sinif 

üçün, bir işarə qrup üçün, bir işarə alt qrup üçün, bir işarə növ üçün, dörd işarə isə hissə-

hissə ardıcıl bölmə üçün ayrılır. Məsələn, mühərriklərin və ehtiyat hissələrinin kodları 

453000000-dan 459800000 kimi ola biler və sairə. 

Bu şəkilər avtonəqliyyat sisteminin bütün göstəriciləri kodlaşdırılıb AİS-də kodlar 

şəklində istifadə olunur. 

 

 

 

5.1 Proqramların tərtib edilməsinin təşkili, proqram təminatının strukturu. 

Alqoritm blok sxemlərinin tərkibində istifadə edilən standart işarələr. 

 

Hesablama maşınlarının qəbul edəcəyi formada yazılmış alqoritmlər proqram 

adlanır. Proqram son nəticəni almaq üçün hadisələrin ardıcıl şəkildə yetirilməsini təmin 

edir. Tapşırıqları həll edərkən proqram kod şəklində maşının yaddaşında saxlanılır. Maşın 

ardıcıl olaraq o kodlardan istifadə edir və onlarda yazılmış əmrləri yerinə yetirir. 

Proqramın təşkili mürəkkəb məsələ olub ixtisasçılar tərəfindən təşkil olunur. O məsələnin 

qoyuluşundan başlanır. Məsələnin qoyuluşu dedikdə məsələnin başlanğıc izahı, onun 

analizi nəzərdə tutulur. Məsələnin qoyuluşunda məlumat bazasının quruluşu və onun 

qurulma ardıcıllığı və inkişafı nəzərə alınır. Məsələnin qoyuluşunun məqsədi nəticəni tam 

izah etmək, şərhlərin aşkar edilməsi və dəqiqləşdirilməsidir. 



Formallaşdırma qoyulmuş məsələni elektron hesablama maşını (EHM) 

uyğunlaşdırır. Bu məqsədlə başlanğıc verlənlərin həcmi və xassəsi, tapşırığın məqsədi 

müəyyən olunur.  Formalaşdırma zamanı riyazi modelləşdirmənin istifadə imkanları 

müəyyən olunur. Modelləşdirmə dedikdə obyektin riyazi imkanları ilə izah olunması başa 

düşülür. Məsələnin qoyuluşu rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmuş sənədlər şəklində 

göstərilir. Məsələnin həllinin tapılması alqoritmin tapılması kimi başa düşülür. 

Alqoritmlər – bütün hesablama prosesini başlanğıcdan sona qədər aparan dəqiq 

yazılışdır.  

Alqoritmlər üçün aşağıdakı xassələ xarakterikdir: 

a) Müəyyənlik, daha doğrusu prosesi yazılışı, 

b) Nəticəlilik, daha doğrusu əgər icraçı bütün alqoritmə dəqiqliklə əməl edərsə, son 

nəticənin alınması, 

c) Kütləvilik, daha doğrusu istənilən tapşırığı yerinə yetirilməsi, 

d) Diskretlilik, daha dogrusu bir-biri ilə əlaqədə olan addımlara bölünməsi. 

İdarənin fəaliyyəti də alqoritmlərin köməyilə qurulur. Bəzi məsələlərin həllində sabit 

alqoritmlərdən istifadə olunur ki, bu da icraçıdan yüksək bilik tələb edir.  

Bütün alqoritmlər layihələndirməsindən asılı olaraq empirik və törəməli olurlar. Empirik 

alqoritmə misal kimi sürücünün əmək haqqının hesablanmasını göstərmək olar. 

   3 = ax + by 

a – bir ton yük üçün qiymət, 

x – daşınılan ümumi yük, 

b – bur ton.km üçün qiymət, 

y – yerinə yetirilmiş nəqliyyat işinin sayı 

 Törəməli alqoritmlər elmi nəzəriyyələrdən irəli gələn altoritmlərdir. 

 

 

 

5.2 AİS-in proqram təminatının strukturu. AİS-in kompyuter təminatı. Ümumi 

sistem, proqram vasitələti. 

 

Müəyyən bir məsələni də ya prosesi EHM-də həll etmək üçün həmin məsələ və ya  

proses daxil ediləcək formaya gətirilməli və həll olma proqramı yazılmalıdır. Bu işlər bir 

neçə mərhələdə aparılır. Əvvəlcə məsələnin qoyuluşu aydınlaşdırılır. Sonra onun 

alqoritmi və blok sxemi qurulur. Blok sxemi əsasda alqoritmik dillərin birində proqram 

tutulub, maşına daxil edilir və yoxlanılır. Proqramın tutulması və keyfiyyətli olması, 

məsələnin qoyuluşunun necə verilməsindən çox aslıdır.  

Proqramlaşdırma dili proqramın və verilənlərin yazılması üçün nəzərdə tutulmuş 

alqoritmik dildir. Dil dedikdə isə birləşərək müəyyən bir fikri ifadə edən simvollar və 

qaydalar çoxluğuna deyilir. Simvollar və qaydalar müxtəlif dillərdə müxtəlif formada 

olurlar. Lakin onların mənası və iş prinsipi eyni olur. Yəni toplama əməliyyatı bir dildə 



«сложить» başqa ildə isə «+» kimi ifadə olunmasına baxmayaraq toplama əməlini yerinə 

yetirirlər. Ümumiyyətlə proqramlaşdırma dili xüsusi simvol və işarələrdən, müəyyən işləri, 

əməliyyatları və hərəkətləri yerinə yetirən xüsusi söz və əmrlərdən ibarətdir. Proqram özü 

müəyyən əməliyyat və gedişləri yerinə yetirən proqram sətirlərindən ibarət, başlanğıcı və 

sonu göstərilən yazılışdır. Proqramları bir-birindən fərqləndirmək üçün onları 

adlandırırlar. Proqram sətirləri nömrələnir. Xüsusi keçid əmrlərini nəzərə almasaq sətirlər 

yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Məsələnin quruluşuna uyğun olaraq proqram tərtib 

olunduqdan sonra maşına daxil edilir. 

 Maşında hər bir simvolun, əməliyyatın, işarənin öz maşın kodu olur. Maşındakı 

əməliyyatlar ikilik say sistemində aparıldığı üçün proqram maşına daxil edilərkən hər bir 

simvol maşın kodlarına çevrilməlidir. Bu işi xüsusi proqramlardan tərtib olunmuş 

translyatorlar çevirilər, yerinə yetirdiyi hansı dildə maşına proqram daxil edilirsə, məhz o 

dilin translyatoru proqram maşın kodlarına çevirir. Əks təqdirdə maşın informasiyanı 

qəbul etmir. Proqram tərtib olunub maşına daxil edildikdən sonra proqram yoxlanılır. İlkin 

fiktiv qiymətlər verərək proqramı yerinə yetirirlər. Bunlarda proqramlaşdırma işi sona çatır. 

Yaddaşa yazılmış proqrami istənilən vaxt adı ilə çağırıb, yerinə yetirmək mümkündür. 

Proqramının silinməsi təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün yaddaşda eyni bir proqramın 

müxtəlif adlarda bir neçə nüsxəsi saxlanılır. 

Qeyd etdi ki, maşında proqramlar maşın kodlarında yerinə yetirilir. Aydındır ki, 

proqramların nəticəsi də maşın kodlarında olacaq. Ona görə də maşında olan nəticəni və 

çıxış informasiyanı yenidən proqramlaşdırma dilinə çevirmək lazımdır ki, başa düşüləcək 

formada olsun. Bunun üçün xüsusi retranslyator - əksinə çevirici proqramlardan istifadə 

olunur. Çevirici proqramlar maşın tərəfindən avtomatik yerinə yetirilir. İstifadə olunan 

proqramlaşdırma dilləri yüzə qədərdir. Bunlar müxtəlif vaxtlarda müxtəlif məqsədlər üçün 

tərtib olunmuşdur və hal-hazırda yeniləri tərtib olunur. Dillərin bəzisi iqtisadi məsələlər 

üçün, bəzisi riyazi məsələlər üçün, bəzisi qrafika üçün, bəzisi istehsal prosesləri üçün və 

sairə nəzərdə tutulub. Hər bir proqramlaşdırma dilinin öz adı vardır. Məsələn KOBOL, 

BEYSİK, FORTRAN, ALQOL, PL, ASSEMLER və sairə. Bu dillərdən ASSSEMBLER 

maşın kodlarına yaxın dil hesab olunur. 

 

 

 

5.3 Nəqliyyatın idarəedilməsində AİS-in texniki təminatı 

 

AİS-in texniki lahiyəsi təsdiq olunmuş texniki tapşırıqlara əsasən layihələndirilir. 

Sistemin texniki layihələndirilməsi zamanı AİS-in quruluşu və lahiyə məsələləri, 

səmərəli həllin tapılması məsələləri dəqiq yoxlanılır. Layihədənqabaq yoxlamalar idarə 

sisteminin struktur quruluşunu, ona uyğun olan lahiyə ilə müqayisəsini, hansı 

müəssisələrdə tətbiq olunacağını, texniki-iqtisadi göstəricilərini, istehsalat və məlumat 

əlaqələrini, avtomatlaşdırılan sistemin xarakteristikalarını aşkara çıxarır. Sistemin 



məlumatlarının kodlaşdırılması və AİS-in məlumat modulu sənəd şəklində hazırlanır. Bu 

sənəddə giriş və çıxış məlumatlarının xarakteristikaları, həcmi, kodlaşdırmaya olan 

tələbat, maşın daşıyıcılarında məlumatın maketinin hazırlanması və məlumatların 

saxlanması üsulları göstərir.  

Texniki hayihənin sonraki sənədi – “Obyektin lahiyənin tədbiq olunması üçün 

hazırlanması”-dır. Bu sənəddə hazırlanma müddəti, cavabdeh icraçılar və işin qurtarma 

forması göstərilir.  

Texniki lahiyənin ən əsas sənədi “AİS-in səmərəliliyinin hesablanması”-dır. Ona 

daxildir: faktorların siyahısı, verilənlər, müqayisə üçün əsasın seçilməsi. 

Texniki lahiyənin əsas hissəsi “Məsələnin qoyuluşunun idarəsi”-dir. Burada hər 

tapşırıq ayrıca qeyd olunur və sifarişçi tərəfindən təsdiq olunur. Bu hissədə aşağıdakı 

məsələlərə baxılır:  

- tapşırığın məqsədi və onun lazımlılığının təsdiqi,  

- tapşırığın məlumatla təminatı, 

- həll üçün alqoritmlər, 

- nəzarət üçün nümunə. 

Məlumat təminatı giriş xarakteristikalarından, norma məlumat və çıxış 

məlumatlarından ibarət olur. Məlumatlar cədvəl şəklində verilir. Məsləhət görülür ki, 

həmişə təsdiq olunmuş sənədlərdən istifadə olunsun. Lazım olanda yeni sənədlər işlənib 

hazırlanır.  

Tapşırığın alqoritmləşdirilməsi və ya işin ardıcıllığının yazılışı həll üçün vacibdir. 

Alqoritmə olan tələbat onun sadəliyi, aydın olmalarıdır. Alqoritmin düzgün tutulduğunun 

yoxlanılması məqsədi ilə nəzarət nümunəsi yaradılır və orada həllin bütün variantları 

göstərilir. Giriş sənədlərindən ibarət olan nəzarət nümunələri yeni qurulmuş alqoritmin 

səmərəli və düzgün olduğunu təsdiq edir. 

 

 

 

5.4 İlkin verilənlərin emal vasitələri 

 

Küllü sayda informasiyanı EHM-də işləmək üçün həmin informasiyanı massiv şəklində 

EHM-in yaddaşına yazırlar. Məsələnin həlli zamanı həmin massivdən istifadə olunur. AİS-

in inkişafı göstərdi ki, eyni zamanda bir-birindən asılı olan bir çox massivdən istifadə 

etmək tez-tez təsadüf olunur. Bu zərurətdən AİS-in informasiya təminatının əsas forması 

olan informasiyalar bazasından istifadə olunur. Baza dedikdə konkret, dəqiqləşdirilmiş 

sahəyə məxsus informasiya toplusu başa düşülür. 

Bazanın əsası bir-biri ilə məntiqi və fiziki əlaqəli olan informasiya vahidi element, qrup, 

massiv ola bilər. Verilənlərin bazasını yaratmaq eyni informasiyanı bir neçə nüsxədə 

saxlanmasını aradan qaldırır və informasiyanın axtarılmasını sürətləndirir və sadələşdirir. 

İnformasiya bazası elə qurulur ki, təzə informasiyanı ora yazmaq, köhnəlmiş 



informasiyanı pozmaq asan olur. İnformasiya bazasını yaratmaqda əsas məqsəd AİS-in 

məsələlərin həlli zamanı eyni zamanda eyni informasiyadan bir neçə istifadəedicinin 

istifadə etməsidir. Bu məsələni həyata keçirmək üçün kollektiv istifadə olunan massivləri 

yaradan, proqram və proqram dilləri toplusundan ibarət olan informasiya bazasının 

idarəolunma sistemi nəzərdə tutulmuşdur. İnformasiya bazasının bir sıra üstünlüklərinə 

baxmayaraq bu bazada müasir EHM-in bütün imkanlarından istifadə etmək olmur. Ona 

görə də AİS-in daha da təkmilləşdirilmiş informasiya təminatını yerinə yetirən informasiya 

bankında istifadə olunur. 

İnformasiya bankı xüsusi formada təşkil olunmuş informasiya bazaları sisteminə 

deyilir. İnformasiya bankı proqram, texniki dil və təşkilati-metodiki vesaitdən ibarət olub, 

informasiyadan mərkəzləşdirilmiş formada və çoxməqsədli, kollektiv istifadə olunmasını 

təmin edir. İnformasiya bankında aşağıdakılar təşkilati və texnoloji ardıcıllıqla əlaqəlidir. 

İstifadəedicinin tələbi ilə tətbiqi proqramları vasitəsilə informasiya bazasından 

informasiyanın çağırılması texniki və proqram ləvazimatları yəni xarici yaddaş qurğuları, 

terminal, giriş-çıxış qurğuları, əməliyyatlar sistemi, verilənlərin idarə olunması metodları, 

proqram təminatını daxil etmək, yeniləşdirmək və informasiyanın verilməsi metodlara, 

texnoloji normativ metodiki-təqdimat materialları.  

İnformasiya bankı daha böyük AİS-lərdə geniş istifadə olunur. Hər bir yazılışın, 

özündən sonrakı yazılışın ünvanı da olur.  Bu vaxt fayl üzərində düzəliş edilməsi 

asanlaşır, ancaq yaddaşdan geniş istifadə olunur. 

Budaqlanan-şaxələnən yazılış dedikdə massivin daha kiçik massivlərə bölünməsi 

başa düşülür. Burada hər bir alt massiv özündən əvvəlkini konkretləşdirir. Bu isə 

yaddaşdan səmərəli istifadə etməyə kömək edir, ancaq bəzi informasiyalar təkrar 

yazılmalı olurlar. 

Bunları nəzərə alaraq AİS-in massivlərini təşkil edərkən hər bir konkret məsələ üçün 

ayrıca massiv təşkil olunur. Bu da ancaq həmin məsələnin həlli zamanı istifadə olunur. 

Lakin AİS-in təkmilləşdirilməsi göstərdi ki, küllü sayda belə massivlərdən istifadə etmək 

lazım gəlir. Bunun üçün massivlərdən informasiya bazası təşkil olunur. 

 

 

 

5.5 Planlaşdırma 

 

Müasir dünyada istənilən biznesə, xüsusilə yüksəktexnologiyalar sahəsində 

informasiya texnologiyalarından istifadə xarakterikdir. Bu gün istənilən müəssisənin 

səmərəli fəaliyyəti informasiya texnologiyalarından çox asılıdır və bu asılılıq getdikcə 

daha da güclənir. İnformasiya sistemlərinə xidmət yalnız texniki vəzifədirsə, informasiya 

texnologiyaları və onun bölmələri biznesin çox böyük dərəcədə ayrılmaz hissəsinə 

çevrilmişdir. Buna görə də avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin məqsəd və 

vəzifələrinin müəssisənin, şirkətin əsas məqsəd və vəzifələrilə uyğunlaşdırılması zərurəti 



yaranır. İnformasiya sistemləri sahəsində bu problemin həll olunmasına planlaşdırma 

vasitəsilə nail olunur. 

Planlaşdırma müəyyən vasitələrin köməkliyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail 

olunması üçün fəaliyyətin gələcək layihələndirilməsi prosesisdir. Eyni zamanda, 

informasiya sistemləri mühitində planlaşdırma aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: dəqiq 

və son məqsədin müəyyənləşdirilməsi, informasiya sistemlərinin formalaşması və inkişafı 

üçün ilkin daxili şəraitin yaradılması, zəruri tədbirlərin işlənməsi. Ümumiyyətlə, firmanı 

idarə etmək xeyli dərəcədə qabaqcadan görməyi tələb edir, yəni proqnozlaşdırmaq, 

planlaşdırmaq bacarığının olmasını, ona görə də müəssisənin idarə edilməsində 

planlaşdırma mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Planlaşdırma özü ilə keyfiyyət və kəmiyyət 

xarakterinin məqsədli hazırlanması və qəbul edilməsi prosesini verir, onlara çatmağın 

yollarının müəyyən edilməsini təqdim edir. 

Planlaşdırmanın məqsədi – gələcəkdə qəbul edilən idarəetmə qərarlarının 

keyfiyyətinin mümkün nəticələrinin qabaqcadan təhlili hesabına artırılması əsasında 

müəssisənin işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir.  

Planlaşdırmanın digər əsas məqsədlərinə aşağıdakılar aiddir: 

 Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin (AİS) vəzifə və məqsədlərini 

müəssisənin strateji inkişafı ilə uyğunlaşdırmaq, 

 AİS-nin yaradılması və inkişafı strategiyasının müəyyən edilməsi, 

 AİS-nin inkişafı üçün investisiyanın ayrılmasına təsir etmək, 

 Müəssisənin yüksək gəlir əldə edilməsi üzrə fəaliyyətin artırılması. 

Planlaşdırmanın əsas vəzifəsi-istehsal, innovasiya, texnoloji, sosial və b. Mühüm 

funksiyaların həyata keçirilməsi vasitəsi ilə müəssisənin maksimum mənfəətinin əldə 

olunması üçün fəaliyyət proqramının işlənib hazırlanmasıdır. 

 Planın tərtib edilməsi zəruriliyi aşağıdakı əsas səbəblərlə müəyyən edilir: 

a) gələcəyin qeyri-müəyyənliyi; 

b) planın əlaqələndirici rolu; 

c) iqtisadi nəticələrin optimallaşdırılması. 

İstənilən təşkilatın planlaşdırma və idarəetmə sistemi iyerarxiya xarakteri daşıyır və 

planlaşdırmanın üfüqünə və nəticəsinə görə bir-birindən fərqlənən müxtəlif planları 

özündə birləşdirir. Məsələn, sənaye istehsalı müəssisələrində aşağıdakı istiqamətlər üzrə 

planlar işlənilib hazırlanır: 

 Strateji planlaşdırma, 

 İstehsal və satış əməliyyatların və əsas istehsalın planlaşdırılması 

 Zəruri materialların planlaşdırılmasını daxil edən materialların və güclərin 

planlaşdırılması, 

 Müəssisənin fəaliyyətinin operativ idarə edilməsi. 

 

İdarəetmə prosesi dedikdə aşağıdakı mərhələləri özündə birləşdirən dövrü ardıcıllıq 

başa düşülür: 



Proqnoz  planaşdırma  planın yerinə yetirilməsi üçün nəzarət fəaliyyəti  nəticələrin 

təhlili və uçotu  proqnozların və planların düzəlişi. 

 

İdarəetmə prosesi ierarxiq quruluşa malikdir və fəaliyyət istiqamətləri üzrə bir-neçə 

səvviyyələrdən (satış, istehsal, təchizat, maliyyə və s.) ibarətdir. Bu səviyyələr də öz 

növbəsində müvafiq alt proseslərdən təşkil olunur. 

Planlaşdırma hər hansı bir fəaliyyət dövrü ərzində müəssisənin qarşısına qoyduğu 

məqsədə nail olmaq üçün fəaliyyətinin səmərəliliyinin modelləşsirilməsi deməkdir. 

Prosesin planlaşdırılması ümumi şəkildə aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

 planlaşdırılan obyektin seçilməsi; 

 daxili və xarici informasiyaların əldə və emal edilməsi; 

 planlaşdırmanın üsul və qaydalarının tətbiqi; 

 tədbirlər planının tərtib olunması və onların ardıcıl yerinə yetirilməsi; 

 tədbirlərin yerinə yetirilməsi üzrə səmərəliliyin və itkilərin təyin edilməsi; 

 icra dövründə düzəlışlərin aparılması və onlara nəzarət; 

 planlaşdırılmış və faktiki göstəricilərin müqayisəsi; 

 planlaşdırmanın yeni üsul və qaydalarının işlənib hazırlanması, yeni tədbirlərin 

seçilməsi; 

Müddət üzrə planlaşdırma a) bir illik, üç illik və beş illik ola bilər. 

Təyinat funksiyasına görə planlar aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

 istehsal planı; 

 kommersiya planı; 

 investisiya planı; 

 sosial plan; 

 əmək və əmək haqqı və digər planlar 

Müəssisələrdə planlaşdırma həmçini idarəetmə səviyyəsinə, obyektlər üzrə də aparıla 

bilər. 

Avtomatik İdarəetmə Sstemlərini aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 

 kiçik müəssisələr; 

 ticarət və distrubisiya şirkətləri; 

 orta istehsalat şirkətləri; 

 çox funksiyalı holdinqlər 

İdarəetmə sistemlərinin özləri isə dörd sinifə bölünür: 

 yerli (lokal); 

 maliyyə idarəçiliyi; 

 orta inteqrasiya; 

 böyük inteqrasiya. 

Əməliyyatların idarəetmə sistemləri-nin aşağıdakı növləri vardır: 

 marketinq; 



 satış; 

 alqı; 

 maliyyə; 

 istehsal; 

 material və digər ehtiyyatlar; 

 məhsul və xidmətlərin işlənib hazırlanması; 

 informasiya ehtiyyatlarının idarə edilməsi. 

Yuxarıdakı prinsipə əsaslanaraq əməliyyatların idarəetmə sistemlərini aşağıdakı 

siniflər bölmək olar: 

 mühasibat uşotu sistemi; 

 idarəetmə uçotu sistemi; 

 müəssisənin ehtiyyatlarının planlaşdırılması və idarəedilməsi sistemi. 

Əməliyyatların idarəetmə sistemlərinin şərti olaraq üç sinifə bölmək olar 

 A – texnoloji proseslərin yaxud obyektlərin idarəetmə sistemləri; 

 B – istehsalat fəaliyyətlərinin uçotu və hazırlanması sistemləri; 

 C – müəssisənin istehsalat fəaliyyətlərinin təhlili və planlaşdırılması sistemləri. 

 

 

 

5.6 Operativ idarəetmə 

 

İdarəetmə nəzəriyyəsinə görə hər bir idrəetmə sistemi qarşılıqlı təsirli iki sistemdən 

idarə edən və idarə olunan alt sistemdən ibarətdir. İdarə edən və idarə olunan sistemlər 

arasındakı əlaqəni izah etmək üçün aşağıdakı idarə etmə sistemlərinə aid misalları 

nəzərdən keçirək. 

Misal üçün istehsal prosesini idarə edən idarəetmə sisteminə baxaq. Bu sistemin 

fəaliyyəti giriş informasiyası X, çıxış informasiyası Y-ə görə həyata keçirilir. Burada “X” 

dedikdə, istehsal prosesi üçün zəruri olan maliyyə vəsaiti, əmək resursları və s. başa 

düşülür. “Y” isə istehsal olunmuş məhsul nəzərdə tutur. Müəssisənin istehsal idarəetmə 

sisteminin strukturası aşağıdakı şəkildə verilmişdir. 

 
Qeyd edək ki,hər bir idaretmə sisteminin məqsədi olur və bu məqsədə nail olmaq üçün 

idarəetmə təsirlərinə malik olur.İstehsal müəssisəsinin idarəetmə sistemindən idarəetmə 

təsiri “1”(idarəedənin idarəolunanın qarşısına qoyduğu plan) şəklində olmaqla “2”(cari 



vəziyyət) əks əlaqəsini nəzərə almaqla formalaşdırır.Bununla yanaşı,bu idarəetmə 

sistemi “3” və “4” ( bazar və tabeçiliyində olduğu yuxarı təşkilat) təsirinə məruz qalır. 

 Bu idarəetmə sistemlərinin əsas məqsədlərindən biri yüksək keyfiyyətli məhsul 

istehsal etməkdən ibarət ola bilər. 

AİS, iqtisadi metodların, riyazi üsulların, müasir hesablama texnikasının tətbiqinə 

əsaslanaraq meydana gəlmiş və hazırda dünyada geniş istifadə olunur. Son 45-50 il 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi ili kimi nəzərə çarpır. Müasir dövrdə bu və ya digər 

mənada AİS-lərlə müxtəlif peşə sahiblərinin fəaliyyəti bağlıdır. 

 AİS-lərə aid 100-dən artıq təriflər verilmişdir. Bu təriflərin bir çoxu bir-birini təqzib və 

ya təsdiq edir. AİS -ə verilən təriflərdən bir neçəsini nəzərdən keçirək: 

 “AİS-dedikdə, informasiyanı almaq, ötürmək və emal etmək üçün avtomatlaşdırılmış 

qurğudan və iqtisadi kibernetika üsullarından istifadə edən sistem başa düşülür” 

 “AİS elə insan-maşın sistemidir ki, avtomatlaşdırılmış qurğunun tətbiqinə əsaslanaraq 

optimizasiya elementlərindən, iqtisadi-riyazi üsul elementlərindən istifadə edərək xalq 

təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrini idarə etməkdən ötrüdür”. 

 “İstehsal prosesinin AİS-i - istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı əsas idarəetmə 

funksiyasını yerinə yetirməkdən ötrü, elektron-hesablama texnikasının bazası əsasında, 

riyazi-iqtisadi üsullara əsaslanaraq yaradılmış sistem başa düşülür”. 

Bu tərifləri nəzərdən keçirdikdə belə bir sual qarşıya qoyulur: mövcud idarəetmə 

sisteminin fəaliyyətində EHM-in istifadəsi sistemi avtomatlaşdırılmış sistemə çevirirmi? 

 Bu suala cavab vermək üçün əvvəlcə EHM-in idarəetmə sisteminə tətbiqi üsullarını 

öyrənmək zərurəti yaranır. Qeyd edək ki, EHM-in idarəetmə sisteminin fəaliyyətinə 

tətbiqinin 3 üsulu mövcuddur: 

1. Mövcud idarəetmə sisteminin ayrı-ayrı funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

EHM-in tətbiqi özü-özlüyündə mövcud sistemdə bir sıra işlərin EHM-in tədqiqi ilə 

görülməsinə imkan verir. Lakin mövcud sistem avtomatlaşdırılmış sistemə 

çevrilmir. Çünki idarəetmə sisteminin tarixən formalaşdığı dövrdən bugünə qədər 

onun fəaliyyətində bu və ya digər vasitələrdən istifadə olunmuş, hazırda isə EHM-

dən istifadə olunur. 

2. İdarəetmə sisteminin funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan, informasiya 

təminatını həyata keçirən məlumatinformasiya sistemi yaradılmalıdır. Məlumat-

informasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı EHM-in bu şəkildə tətbiqi, mövcud 

idarəetmə sistemini avtomatlaşdırılmış idarə sisteminə çevirmir. Bu deyilənləri 

nəzərə alsaq, AİS-in aşağıdakı tərifini verə bilərik. 

3. AİS dedikdə, özünün əsas elementləri olan, insan və maşının imkanlarından 

maksimum istifadə etməklə, idarəetmə sisteminin qarşıya qoyduğu məqsədə nail 

olamaqdan ötrü idarəetmə funksiyalarının effektiv(qoyulmuş kriteriyalar daxilində) 

yerinə yetirilməsini təmini edən, xüsusi hazırlanmış insan-maşın sistemi başa 

düşülür. 



Qeyd edək ki, EHM-in idarəetmə sisteminə tətbiqinin 3 üsulu konkret halda həyata 

keçirilir. Bütün hallarda mövcud sistemi AİS-ə çevirmək məqsədə uyğun deyil. Çünki AİS-

in yaradılması uzun, çətin və çox vəsait tələb edən prosesdir. Məhz buna görə də konkret 

halda idarəetmə sisteminin fəaliyyətinə EHM-in sadaladığımız üsulları tətbiq olunur. 

 

 

 

6.1 Texniki qulluq və cari təmir. Avtomobil təmiri zavodunun AİS-mi 

 

 



 
 

 

 

6.2 Avtomobil nəqliyyatında intellektual idarəetmə mərkəzinin işi 

 

Avtomobil nəqliyyatının idarə olunmasında əsas məsələlərdən biri də texniki 

xidmət və hərəkət edən heyətin təmiridir. Bu xidmətlər parkın texniki hazırlıq əmsalını 

xəttə buraxılma əmsalını, uzun müddət təmirsiz hərəkətini və sairə təyin edirlər. Texniki 

xidmətin səmərəliliyi və etibarlılığı daşınma planının yerinə yetirilməsinə zəmin yaradır. 

Bu cəhətdən baş istehsalat idarəsi aşağıdakı məsələləri həll edir: 

1. Texniki xidmət və cari təmir planının tərtib olunması və yerinə yetirilməsinə 

nəzarət, 

2. Sahənin avto təmir zavodlarının işinə rəhbərlik, 

3. Nəqliyyat idarə və təşkilatlarını avtotəmir zavodları ilə əlaqələndirmək, 

4. Qarajda standard olmayan levazimatları istehsal etmək, 

5. Kontetnerlər, qonşu və yarımqoşqular hazırlanmaq, 

6. Avtomobillərin əsaslı təmir planını işləmək və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət 

etmək, 

7. Yanacağın səmərəli istifadə olunmasını işləmək, 

8. Heyətin məhsul yığımına hazırlanması işini təşkil etmək. 



Nazirliyin AİS-i baş istehsalat idarəsini göstərilən məsələləri həyata keçirmək üçün 

aşağıdakı məlumatlarla təmin edir. Bunlar hərəkətdə olan heyətin texniki vəziyyəti, qaraj 

və texniki ləvazimatlara tələbat, avtomobillərin təmir fondunun hərəkatı, avtomobillərin və 

mühərriklərin təmiri barədə, işlərin təmiri barədə məlumatlardır. Avtonəqliyyat idarəsində 

texniki xidmət istehsalatın bir çox göstəricilərinə nəzarət etməyi tələb edir. Yəni idarəetmə 

prosesində texniki xidmət şöbəsi texniki xidmət və təmir postlarının vəziyyəti barədə 

məlumatı toplayır, təmir edən fəhlələrin ehtiyat hissələri ilə necə təmin olunduğunu 

dəqiqləşdirir, hərəkətdə olan heyətin boşdayanma hallarının azaldılması yollarını axtarır, 

təmirçilər işlə yüklənmə dərəcəsini öyrənir və bu məlumatları qərar çıxarmaq üçün 

müvafiq bölmələrə verirlər. 

Texniki xidmət və cari təmir altsistemi diaqnostika proseslərinin operativ 

idarəolunmasını təşkil etmək, texniki xidmət və təmiri operativ idarə etməkdir. Bu alt 

sistemi texniki xidmətə gələn heyətin uçotunu aparır, analiz edir, nəzarət edir və gündəlik 

planlaşdırılır. Texniki xidmət və cari (xidmət) təmir altsistemi aşağıdaki kompleks 

məsələləri həll edir: 

1. Operativ planlaşdırma yəni tələbatın təyin edilməsi, postlara ehtiyat hissələrinin 

göstərilməsi planını tərtib edir, təmir sahələrində nasaz hissələrin təmiri işini 

asanlaşdırır. 

2. Operativ nəzarət yəni təmir işlərinin yerinə yetirilməsi vaxtının yoxlanması, maşınların 

gətirilməsi vaxtının uçotu, təmir sahələrinə ehtiyat hissələrinin gətirilməsinə nəzarət 

və təmir fondunun vəziyyətinin yoxlanılmasına nəzarət edir. Bu nəzarət təmir 

sahələrində boşdayanma hallarının aradan qaldırır və ehtiyat hissələri ilə təminatı 

sürətləndirir. 

3. Operativ üçot yəni hərəkətdə olan heyətin texniki xidmət və təmir planlarının uçotu və 

analiz edilməsi, təmir planı detalların təmir olunması işinin qeydiyyatı, təmir 

səhərlərində boş dayanan avtomobillərin uçotunun aparılması.  

Göstərilən məsələlərin operativ həll olunması boşdayanma hallarını aradan 

qaldırır, işin keyfiyyətini yüksəldir, təmir işlərinin sürətini artırır və xidmət işini yaxşılaşdırır. 

Müasir şəhərin uğurlu və dinamik inkişafı üçün onun tələbatına uyğun nəqliyyat 

sisteminin olması vacibdir. Belə nəqliyyat sistemi şəhərin sərnişin və yük daşımaları 

tələbatından bir addım öndə olmalıdır. Beynəlxalq təcrübədə şəhər yollarının həddindən 

artıq yüklənməsi problemi yolların sıxlığını artırmadan yol hərəkətini və şəhər sərnişin 

nəqliyyatını müvafiq küçə-yol şəbəkəsində effektiv surətdə idarə edə bilən intellektual 

nəqliyyat sistemləri (İNS) texnologiyalarının tətbiqi hesabına həll olunur. 

İNS – yol hərəkətinin idarə edilməsi, bütün nəqliyyat növlərinin (fərdi, ictimai, yük) 

işinin monitorinqi və idarə edilməsi, region ərazisində nəqliyyat xidmətinin təşkili haqqında 

vətəndaşların və müəssisələrin məlumatlandırılması məsələlərini həll edən qarşılıqlı 

əlaqəli avtomatlaşdırılmış sistemlər kompleksidir. 

 

  



İNS-in tətbiqinin əsas məqsədi 

- yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin artırılması; 

- küçə-yol şəbəkəsinin keçiricilik qabiliyyətinin artırılması; 

- yol hərəkəti iştirakçılarına xidmətin keyfiyyətinin artırılması; 

- ətraf mühitə nəqliyyat axınlarının zərərli təsirinin azaldılması; 

- nəqliyyatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması; 

- şəhər ictimai sərnişin nəqliyyatının nüfuzunun artırılması; 

- şəhərin investisiya və turist cəlbediciliyinin artırılması; 

 

 

 

6.3 Avtobus daşımaları 

 

Yük (sərnişin) avtomobil nəqliyyatı xidmətlərinin ümumi həcminə aşağıdakılar daxildir: 

 yük avtomobilləri, pikaplar və minik avtomobillərinin şassisi üzərində furqonlar və 

avtomobil qoşquları ilə yerinə yetirilən yük daşımalarının məcmu həcmi; 

 istismarda olan marşrut avtobusları (pulsuz gediş hüququndan istifadə edən 

sərnişinlər də daxil edilməklə), marşrut taksimotorları və sifarişlə işləyən avtobuslar 

ilə sərnişin daşımalarının məcmu həcmi. 

Avtomobil nəqliyyatı ən kütləvi, mobil və çətinliklə uçota alınan nəqliyyat növüdür. 

Burada statistik müşahidə ilə əhatə olunmayan və qiymətləndirilməli olan qeyri-formal 

fəaliyyət mövcuddur. 

Belə fəaliyyət növlərinə aşağıdakılar aid edilir:  

 lisenziyasız iş - kommersiya daşınmaları fəaliyyətini yerinə yetirmək üçün  

lisenziyanın  olmasını tələb edən,  müəyyən  edilmiş inzibati qaydalar 

çərçivəsindən kənarda daşımalar üzrə xidmətlərin göstərilməsi; 

 avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sürücüləri tərəfindən şəxsi gəlir əldə etmək 

məqsədi ilə iqtisadiyyatın  leqal sektorunun  (dövlət,  səhmdar,  idarə tabeçilikli, 

özəl, lisenziyalar üzrə işləyən və s.) avtomobil nəqliyyatının kənar (ikinci dərəcəli) 

fəaliyyəti və ya vergi ödəməkdən yayınmaq üçün fəaliyyətin nəticələrinin bir 

hissəsinin gizlədilməsi. 

Bu mərhələdə kommersiya daşımaları üçün lisenziyası olmayan avtomobil nəqliyyatı 

ilə yerinə yetirilən daşınma işlərinin əlavə həcmi qiymətləndirilir. 

İri və orta müəssisələr üzrə daşınma fəaliyyətinin ilkin uçot sənədlərinə əsaslanan 

başdan-başa statistik müşahidə aparılır. Yük daşımaları üzrə müşahidə ilə həm əsas 

fəaliyyət üzrə avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaları yerinə yetirən müəssisələr, həm də 

yükdaşımalarını özünün və ya icarəyə götürüimüş avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə yerinə 

yetirən iqtisadiyyatın digər sahələrinin müəssisələri əhatə edilir. Müşahidə hər ay 1-

istehsal (nəqliyyat, sənaye, tikinti, ticarət, sosial) statistik hesabat formaları əsasında 

həyata keçirilir. Sərnişin daşımaları üzrə müşahidə ilə ixtisaslaşdırılmış ictimai nəqliyyat 



müəssisələri, eləcə də sərnişin daşımasını müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə sərnişin 

avtobusları və marşrut taksiləri ilə yerinə yetirən iqtisadiyyatın digər 

sahələrininmüəssisələri əhatə olunur. Müşahidə 1-istehsal (nəqliyyat) N-li dövlət statistik 

hesabat forması üzrə aylıq, 65-avtomobil forması üzrə isə rüblük dövrilikdə aparılır. 

Kiçik müəssisələr üzrə məlumatlar rübdə bir dəfə 1-istehsal (nəqliyyat) saylı forma 

əsasında alınır. 

Fiziki şəxslər - hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan yük və 

sərnişin avtomobilləri sahibləri (sahibkarlar) üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsi tərəfindən təsdiq edilən müvafiq statistik müayinə forması ilə bir dəfə 

seçmə yolu ilə aparılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Sifarişli taksomator daşımaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 Şəhərdaxili yük daşımaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6 Kənd təsərrüfatı yüklərinin daşınması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.7 Hərəkət tərkibi təmirinin və texniki xidmətlərinin tərkibinin AİS-mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Nəqliyyat işinin uçotunun avtomatlaşdırılmasının və naviqasiya sistemləri 

bazasında hərəkətin dispeçer idarəetməsinin tərtib sistemləri 

 

Nəqliyyatın operativ idarə edilməsi üçün avtomatlaşdırılmış bir sistem - nəqliyyat 

prosesinin, yol müəssisələrinin əməliyyat işlərinin proqnozlaşdırılması və davamlı olaraq 

planlaşdırılması məlumat modelini yaratmaq və saxlamaq üçün hazırlanmışdır; yolun 

müvafiq işçilərinə və nazirliyin avtomatlaşdırılmış dispetçer mərkəzi idarəsi operativ 

məlumat verir. 

Avtomatlaşdırılmış idarə sistemi, çeşidləmə stansiyası, yük stansiyası və 

konteyner məntəqəsi - müvafiq olaraq yük həyəti, yük stansiyası, konteyner stansiyası 

üçün avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri - stansiyada qatarların girişini 

planlaşdırmaq, onları dağıtmaq, qatarların formalaşdırılması və göndərilməsi, texnoloji və 

qatar sənədlərinin işlənməsi üçün hazırlanmışdır. İnformasiya vaqon modelinin 

saxlanılması və stansiya işçiləri üçün məlumat və məlumat xidmətlərinin təşkili; qatar və 

vaqonların boş dayanma müddətinin azaldılmasını, şəraitin yaxşılaşdırılmasını və 

stansiya işçilərinin əmək məhsuldarlığının artırılmasını təmin edir; icra olunan hərəkət 

cədvəlinin aparılması üçün avtomatlaşdırılmış bir sistem; avtomatlaşdırılmış dispetçer 

idarəetmə mərkəzi - bütövlükdə dəmiryolu şəbəkəsində və ya ayrıca təlim 

meydançasında nəqliyyat prosesinin mərkəzləşdirilmiş və operativ idarə olunması üçün 

nəzərdə tutulmuşdur; şəbəkə poliqonlarının, məlumat lövhələrinin, idarə olunan 

kompüterlərin, qrafik rəngli displeylərin və s. istifadə edərək nəqliyyat prosesinin cari 

vəziyyətini əks etdirən kollektiv və fərdi vasitələrlə təchiz olunmuşdur; işçi heyətinin 

yaxşılaşdırılmış şəraiti və məhsuldarlığını və daşınma keyfiyyətini təmin edir. 

Bütün avtomatlaşdırılmış sistemlər iş stansiyalarının - nəqliyyat prosesinin idarə 

edilməsi və informasiya təminatı ilə əlaqəli kütləvi peşələrdə işçilərin avtomatlaşdırılmış 

iş yerlərinin istifadəsinə əsaslanır: stansiya texnoloji mərkəzlərinin operatorları, stansiya 

xidmətçiləri, lokomotiv və avtomobil anbarları, manevr dispetçerləri, habelə qatar 

dispetçerləri və hərəkatın digər əməliyyat rəhbərləri, mühəndis heyəti. Hər bir iş 

stansiyası xüsusi bir hesablama kompleksi və ya kompüter mərkəzi, fərdi kompüterlər və 

rabitə ilə əlaqəli ekranlarla təchiz edilmişdir. 



7.1 AİS-mi şəraitində uçot sisteminin təşkili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 İlkin uçot göstəriçilərinin emalı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Mühasibat uçotunun və iqtisadi analizin avtomatlaşdırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 Maddi-texniki təchizata idarəetmə. Alt sistemdə uçot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 Avtomobil nəqliyyatında AİS-mi şəraitində istehsalat kollektivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Avtomobil nəqliyyatında AİS-in iqtisadi effektivliyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Avtomobil nəqliyyatında AİS-in təkminləşməsinin yolları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 AİS-in inteqrasiyası və iri şəbəkələrə keçid 

 

Yeni informasiya texnologiyası sözü bu texnologiyanın təkamülülüyünü yox, 

yeniliyini göstərir. Onun tətbiqi o mənada yenilik aktı hesab olunur ki, o, təşkilatların və 

müəssisələrin fəaliyyət növlərinin məzmununu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirir. Yeni 

informasiya texnologiyası anlayışına həmçinin informasiyanın müxtəlif vasitələrlə 

ötürülməsini təmin edən kommunikasiya texnologiyaları da daxil edilir Yeni informasiya 

texnologiyası istifadəçilərlə “dostsayağı” interfeyslə işləməyi təmin edən, fərdi 

kompüterlərdən və telekommunikasiya vasitələrindən istifadə edən texnologiyadır. 

Yeni informasiya texnologiyasının 3 əsas prinsipi aşağıdakılardır. 

- Kompüterlə interaktiv (dialoq) rejimində işləmək; 

- Proqram məhsullarının inteqrasiyası (birləşdirilməsi, qarşılıqlı əlaqələndirilməsi); 

- Həm verilənlərin, həm də məsələnin qoyuluşunun dəyişdirilməsi prosesinin 

çevikliyi. 

Material istehsalı texnologiyası müxtəlif vasitələrlə (avadanlıq.dəzgahlar, 

insturumentlər, konveyr xətləri və s.) reallaşır. Analoji olaraq informasiya texnologiyası 

üçün də texniki vasitələr mövcuddur. İnformasiya istehsalının texniki vasitələrinə onun 

aparat , proqram və riyazi təminatını yerinə yetirən vasitələr daxildir. Bu vasitələrin 

köməyilə ilkin informasiya emal edilərək yeni keyfiyyətli informasiyaya çevirilir. 

Bu vasitələrin içərisində proqram vasitələrinin xüsusi yeri var. Həmin vasitələrlə başqa 

sözlə informasiya texnologiyasının proqram instrumentarisi deyilir. Proqram 

insturumentarisi istifadəçi tərəfindən qoyulan məqsədə nail olmaqdan ötrü müəyyən tip 

kompüter üçün bir və ya qarşılıqlı əlaqəli bir neçə proqram məhsulundan ibarətdir. 

İnstrumentari kimi fərdi kompüterlər üçün geniş yayılmış aşağıdakı proqram 

məhsullarından istifadə edilə bilər: mətn prosessorları və ya redaktorları, stolüstü 

nəşriyyat sistemləri, elektron cədvəllər, qrafik redaktorlar, verilənlər bazalarının idarəetmə 

sistemləri, elektron yazı kitabçaları, funksional təyinatlı (maliyyə, mühasibat, marketinq 

və s.) informasiya sistemləri, internet bələdçiləri, ekspert sistemləri və s. İnformasiya 



texnologiyası onun üçün əsas mühit olan informasiya sistemləri ilə sıx bağlıdır. İlk 

baxışdan onların bir – birinə çox oxşarlığı təəsüratı yaranır, əslində isə bu belə deyildir. 

İnformasiya texnologiyası verilənllər üzərində əməllərin, əməliyyatların, mərhələlərin 

aparılması üçün dəqiq reqlamentləşmiş qaydalardan ibarət olan prosesdir. İnformasiya 

texnologiyasının əsas məqsədi ilkin informasiyanın məqsədyönlü emalı nəticəsində 

istifadəçi üçün lazımi informasiyanı almaqdır.  

İnformasiya sistemi kompüterlərdən, kompüter şəbəkələrindən, proqram 

məhsullarından, verilənlər bazalarından, insanlardan, müxtəlif növ kommunikasiya 

vasitələrindən və s. ibarət olan mühitdir. İnformasiya sistemi, “insan - kompüter” tipli 

informasiya emalı sistemdir və burada əsas məqsəd informasiyanın saxlanması, 

sorğulara görə axtarışı və seçilən informasiyanı lazımi formaya salıb, istifadəçiyə 

çatdırılmasıdır. 

İnformasiya sisteminin funksiyalarının reallaşdırılması ona yönəlmiş informasiya 

texnologiyasını bilmədən mümkün deyil. İnformasiya texnologiyası isə informasiya 

sistemindən kənar olaraq reallaşdırıla bilər. 

Beləliklə, informasiya texnologiyası informasiya cəmiyyətində informasiyanın çevrilmə 

prosesləri haqqında müasir təsəvvürü ifadə edən daha geniş anlayışdır. İnformasiya 

sistemi isə informasiya və idarəetmə texnologiyalarından birgə və bacarıqlı istifadə 

olunmasını təmin edir. 

Əksər lokal hesablama şəbəkələrinin ən zəif yeri kabel sistemidir: aparılan müxtəlif 

tədqiqatlar nəticəsində belə aydın olmuşdur ki, şəbəkənin bütün imtinalarının yarısının 

səbəbi məhz kabel sistemi olmuşdur. Bu səbəbdən də şəbəkənin layihə olunması 

anından başlayaraq, kabel sisteminə əsas diqqət yetirilməlidir. 

Kabelin düzgün quraşdırılmamasından yaxa qurtarmaq üçün, son zamanlar 

strukturlaşdırılmış kabel sistemlərindən istifadə olunmağa başlanmışdır ki, bu zaman 

lokal hesablama şəbəkəsində, lokal telefon şəbəkəsində verilənlərin ötürülməsi üçün, 

videoinformasiyanın, yanğından mühafizə və ya mühafizə sistemlərindəki vericilərdən 

siqnalların ötürülməsi üçün eyni bir kabeldən istifadə olunur. Strukturlaşdırılmış kabel 

sistemlərinə, məs, AT&T firmasının istehsalı olan SYSTİMAX SCS, Digital 

kompaniyasının istehsalı olan OPEN DECconnect, İBM korporasiyasının istehsalı olan 

kabel sistemlərini misal göstərmək olar. 

Strukturlaşdırmada binanın kabel sistemi təyinatından və kabel sisteminin yerləşdiyi 

yerdən asılı olaraq, bir neçə səviyyəyə bölünür: Məsələn, Sistemaks SCS kabel sistemi 

aşağıdakı səviyyələrdən ibarətdir: 

- Xarici altsistemi ; 

- Apparat səviyyəsi; 

- İnzibati altsistemi; 

- Magistrallar səviyyəsi; 

- Üfüqi altsistemi; 

- İşçi yerləri; 



Xarici altsistem mis məftil, optic-lifli kabeldən, elektik mühafizəsi qurğusundan və 

torpaqlamadan ibarət olub, binadakı (binalar kompleksindəki) kommunikasiya və emal 

edən aparaturanı əlaqələndirir. Bundan başqa, bu altsistemə xarici və daxili kabel 

xəttlərini bir-birilərilə qovuşduran qurğular da daxil ola bilər. 

Aparat səviyyəsinin vəzifəsi, inzibati altsitemin işini təmin edən müxtəlif 

kommunikasiya avadanlıqlarının yerləşdirilməsidir. 

İnzibati altsistemin təyinatı heyət və şöbələrin yerləşmə planları dəyişildiyi halda, 

Sistematiks SCS kabel sisteminin cəld və yüngül idarəsidir. Onun tərkibinə kabel sistemi 

(ekranlaşdırılmamış toxuma cütlük və optik-lif), magistral və üfüqi altsistemi qovuşduran 

və kommutasiya edən qurğular, birləşdirici məftillər, markalaşdıran vasitələr və s. 

daxildirlər. 

Magistral mis məftilli kabeldən və ya mis və optik-lifli kabel kombinasiyasından və 

köməkçi avadanlıqdan ibarət olur. Onlar vasitəsilə, binanın mərtəbələri və ya eyni bir 

mərtəbənin böyük bir sahəsi əlaqələndirilir. 

Üfüqi sistem toxuma mis kabeli bazasında mərtəbənin inzibati sisteminin giriş 

nöqtələrindən iş yerinə qədər olan və əsas magistralın təsir dairəsini genişləndirir. 


