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Xülasə— Məqalədə ―Web of Science‖ elmi bazası üzrə proqram 

mühəndisliyi istiqamətinin 1975-2016-cı illəri əhatə edən dövr 

üçün bibliometrik analizi aparılmış, istiqamətin inkişafı, müxtəlif 

ünsürlərə görə paylanması, ölkələrin aktivlik göstəriciləri və s. 

tədqiq olunmuşdur. 

Açar sözlər— bibliometrik analiz, proqram mühəndisliyi, 

bibliometriya, elmmetrik göstəricilər 

I. GĠRĠġ 

Proqam mühəndisliyi – kompüter elmləri istiqamətinin 
mürəkkəb kompüter proqramlarının dizaynı, istismarı və 
xidmətlərini araĢdıran sahəsidir [1]. Son illər ərzində müxtəlif 
bibliometrik bazaların məlumatlarından istifadə etməklə  
proqram mühəndisliyi istiqamətinin müxtəlif aspektlər üzrə 
inkiĢafının dinamikasını, coğrafi yayılmasını təyin etmək 
məqsədilə bibliometrik analizlər həyata keçirilir [2,3]. Hər il 
Hindistanda keçirilən ―India Software Engineering Conference 
(ISEC)‖ konfrasının materiallarının çox ölçülü analizinin 
aparılması [4], Türkiyə proqram mühəndisliyi tədqiqat 
cəmiyyətinin fəaliyyətinin araĢdırılması belə nümunələrdəndir 
[5]. Analoji olaraq proqram mühəndisliyi istiqamətinin 
formalaĢması, ideyaların yayılmasının coğrafiyası, bu 
istiqamətdə ölkələrin reytinqi və s. üzrə hesabatların 
hazırlanması məqsədlə məqalədə bibliometrik analiz həyata 
keçirilmiĢdir. 

II. BĠBLĠOMETRĠK ANALĠZĠN NƏTĠCƏLƏRĠ 

―Web of Science‖ müxtəlif istiqamətlərdə nəĢr olunmuĢ 
elmi jurnallar, məqalələr, tezislər, onlara olunan istinadlar və 
müəlliflər haqqında statistik məlumatları özündə əks etdirən 
dünyanın ən böyük bibliometrik bazalarından biridir. Bu 
məlumatlardan istifadə edərək məqalədə proqram mühəndisliyi 
istiqamətinin bibliometrik analizi aparılmıĢ və nəticələri 
aĢağıda təsvir olunmuĢdur. 

A. Ümumi məlumatlar 

Proqram mühəndisliyi istiqamətində ―web of science‖ 
bazasında ilk məqalə 1975-ci ildə Texas Austin universitetinin 
əməkdaĢı Yeh R.T. tərəfindən yazılmıĢ ―Software 
Engineering‖ məqaləsidir. IEEE tərəfindən nəĢr olunan  
Computer jurnalında dərc olunub və 1 istinad alıb.  

Ümumilikdə ―Web of Science‖ bazasında proqram mühən-
disliyi istiqamətində 51.631 resurs mövcuddur. Bu resursların 
ölkələr üzrə paylanmasında ilk 3 yer Amerika (12852), Çin 
(5569) və Almaniyaya (4190)  məxsusdur (Ģəkil 1). 

ġəkil 1. 1975-2016-cı illər ərzində proqram mühəndisliyi istiqaməti üzrə 
nəĢrlərin ölkələr üzrə paylanma sı   

NəĢrlərin illər üzrə paylanmasına baxdığımız zaman 2009-
cu ilə qədər nəĢrlərin sayında artım müĢahidə olunur. Lakin 
2010-cu ildə 1.2%  azalma, daha sonra 2010-2015 –ci illər 
ərzində 3% artım, 2016-ci ildə isə təqribən 0.2% azalma baĢ 
vermiĢdir (Ģəkil 2). 

ġəkil 2. proqram mühəndisliyi istiqaməti üzrə nəĢrlərin 1975-2016-ci illər 

üzrə paylanması 

Proqram mühəndisliyi istiqamətində elmi təĢkilatların 
fəaliyyətinə görə ən yüksək 3 nəticəni Kaliforniya sistemlər 
universiteti (576), Fransada milli elmi tədqiqat mərkəzi (426), 
ABġ müdafiə nazirliyi (398) nümayiĢ etdirir (Ģəkil 3). 
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ġəkil 3. Proqram mühəndisliyi istiqamətində 1975-2016-ci illər üzrə nəĢrlərin 
elmi təĢkilatlar üzrə paylanması 

B. Coğrafi paylanma 

1975-2016-ci illər ərzində proqram mühəndisliyi 
istiqamətində nəĢr olunan resursların coğrafi paylanmasına 
görə nəĢrlərin 25.13% ABġ, 10.96% Çin, 8.2% Almaniya, 
6.5% Ġngiltərə, 5.03% Kanada, 4.7% Ġspaniya, 3.97% Ġtaliya, 
3.74% Fransa, qalan 2%-i Avstraliya, Braziliya, Hindistan, 1%-
i isə Holandiya, Avstriya, Ġrlandiya, Finllandiya, Ġsveçrə və 
Norveç tədqiqatçıları tərəfindən nəĢr olunmuĢdur (Ģəkil 4.). 

ġəkil 4. Proqram mühəndisliyi istiqamətində 1975-2016-ci illər üzrə nəĢrlərin 

coğrafi paylanması (faiz ilə)   

―Web of science‖ bazasındakı nəĢrlərin həcminə görə 2001-
2005-ci illərdə proqram mühəndisliyi üzrə ilk yerləri ABġ, 
Almaniya, Ġngiltərə, Kanada, Çin, Avstraliya tuturdu (Ģəkil 5.).  

 

ġəkil 5. Proqram mühəndisliyi istiqamətində 2001-2005-ci illər üzrə nəĢrlərin 
ölkələr üzrə paylanması 

Lakin 2005-2010-cu illərdə Çin Almaniya və Ġngiltərəni 
qabaqlayaraq ikinci pilləyə, Ġspaniya isə Ġtaliya, Fransa və 
Avtraliyani qabaqlayaraq beĢinci pilləyə qalxmıĢdır (Ģəkil 6). 

 

ġəkil 6. Proqram mühəndisliyi istiqamətində 2005-2010-cu illər üzrə nəĢrlərin 

ölkələr üzrə paylanma  

2010-2012-ci illərdə Ġspaniya bir pillə də irəliləyərək 
Ġngiltərəni qabaqlayaraq dördüncü pilləyə yüksəlib. 
Yaponiyada geriləmə müĢahidə olunur, belə ki Yaponiya ilk 
onluqdan çıxıb və on ikinci yerə enib, 2010-2012-ci illərdə isə 
daha da aĢağı pillələrdə qərarlaĢıb. Bununla yanaĢı Malayziya 
və Avstriyada irəliləyiĢlər müĢahidə olunub (Ģəkil 7). 

 

ġəkil 7. Proqram mühəndisliyi istiqamətində 2010-2012-ci illər üzrə nəĢrlərin 
ölkələr üzrə paylanması 

2012-2015-ci illərdə Hindistan Ġtaliya, Fransa və Kanadanı 
geridə qoyaraq VI sıraya yerləĢib, Ġsveç də öz növbəsində  
Hollandiya , Malayziya və Avstraliyanı geridə qoyaraq irələyiĢ 
irəli keçib (Ģəkil 8). 

 

ġəkil 8. Proqram mühəndisliyi istiqamətində 2012-2015-ci illər üzrə nəĢrlərin 
ölkələr üzrə paylanması  
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2016-ci ildə isə Hindistan Ġngiltərə və Ġspaniyanı geridə 
qoyaraq dördüncü pilləyə yüksəlib. 2016-ci ildə Ġran, Rusiya və 
Türkiyə Malayziya və Hollandiyanı geridə qoyaraq irəli 
keçiblər (Ģəkil 9).  Bu araĢdırmanın nəticəsi olaraq, demək olar 
ki, proqram mühəndisliyi istiqaməti ABġ-da baĢlayıb, Qərbi 
Avropada (Almaniya, Ġngiltərə) və Çində inkiĢaf edib və 
Asiyada yüksəliĢini davam etdirir. 

 

 ġəkil 9. Proqram mühəndisliyi istiqamətində 2016-cı ildə nəĢrlərin ölkələr 

üzrə paylanması  

C. Kateqoriyalara görə paylanma  

Proqram mühəndisliyi üzrə nəĢr olunan resursların müxtəlif 
kateqoriyalara görə paylanmasına görə yuxarı pillələri 
proqramların test edilməsi (91897), verilənlər bazası dizaynı 
(84679) və Ģəbəkə təklükəsizliyi (53502) tutur (Ģəkil 10). 

ġəkil 10. Proqram mühəndisliyi istiqamətində 1975-2016-ci illər üzrə 

nəĢrlərin kateqoriyalara görə paylanması 

D.  Mövzunun uzunömürlüyü və ən çox istinad almış məqalə 

Hər bir istiqamətin inkiĢaf tempini təyin etmək üçün 
bibliometrik indikatorlar mövcuddur və onlardan biri də 
mövzunun uzunömürlüyüdür. Proqram mühəndisliyi 
istiqamətinin uzunömürlüyünü tapmaq üçün aĢağıdakı 
düsturlardan  istifadə edəcəyik [6]: 
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 ,                                  (1) 

burada i – illərin sayı (adətən 6-ya bərabər götürülür), k – 
verilmiĢ istiqamətdə i qədər və ya daha çox il əvvəl nəĢrlərə  

olan istinadların sayı, l-isə i ilindən az müddətdə  nəĢr olunmuĢ 
istinad sayıdır. Təxminən istiqamətin yaĢlanma dərəcəsi 

a
tlongvity

log

2log
)(                                     (2) 

düsturu ilə təyin olunur. 

Analiz nəticəsində aldığımız rəqəmləri öncəliklə (1) 
düsturunda yerinə qoysaq: 
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8.7
0386.0

301.0

915.0log

2log
)( tlongvity  

Beləliklə, proqram mühəndisliyi istiqamətininin təxmini 
orta yaĢı 7.8-ə bərabərdir, bu isə o deməkdir ki, baxılan 
istiqamətin yaĢı kifayət qədər çoxdur, lakin buna baxmayaraq 
inkiĢaf etməkdə davam edir.   

Proqram mühəndisliyi istiqamətində ən çox istinad almıĢ 
məqalə isə ―GEANT4-a simulation toolkit‖ adlı məqalədir. Bu 
məqalə 126 müəllifin istirakı ilə yazılmıĢ və 2003-cu ildə 
Elsevier Science tərəfindən nəĢr olunmuĢdur, 2015-ci ildə 1058 
istinad almıĢdır (Ģəkil 11). 

ġəkil 11. Proqram mühəndisliyi istiqaməti üzrə ən çox istinad almıĢ 

məqalənin istinadlarının 2003-2017-ci illər üzrə paylanması 

NƏTĠCƏ 

Proqram mühəndisliyi istiqamətində nəĢrlərin və 
istinadların dünyanın ən böyük və əhəmiyyətli elmmetrik 
sistemlərindən olan ―Web of Science‖ bazasının məlumatları 
əsasənda analiz olunması nəticəsində bu istiqamətin  inkiĢaf 
dövründə olduğu təyin olunmuĢdur. Hindistan, Malayziya, 
Türkiyə kimi inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin də bu istiqamətdə 
irəliləməsi proqram mühəndisliyi istiqamətində ideyaların daha 
geniĢ cəmiyyətlərə yayılmasının göstəricisidir. Ölkəmizin də 
adının bu siyahılarda olması üçün bu istiqamətdə keçirilən 
konfransların böyük əhəmiyyətli olacaqdır.  
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