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Xülasə— Məqalədə proqram məhsullarının işlənilməsi, təqdim 

olunması, tətbiqi və fəaliyyəti proseslərinin keyfiyyətliliyinin 

mahiyyəti və məzmunu təqdim olunur. Mürəkkəb proqram 

komplekslərinin keyfiyyətinin iqtisadi xarakteristikalarına 

tələblərin formalaşdırılması məsələləri izah edilir. Mürəkkəblik 

göstəricilərinə statik və dinamik mövqedən baxılır. Proqram 

məhsullarının iqtisadiyyatına təsir edən keyfiyyətinin iqtisadi 

xarakteristikaları sistemli şəkildə şərh olunur.  

Açar sözlər— proqram məhsullarının keyfiyyəti, iqtisadi 

göstəricilər, həyat tsikli, fəaliyyət keyfiyyəti 

I. GĠRĠġ 

Müasir dövrdə qabaqcıl ölkələrdə olduğu kimi 
Azərbaycanda da informasiya və biliklər iqtisadiyyatı 
formalaĢmaqdadır. Yeni formalaĢan iqtisadiyyatın əsas 
sektorlarından biri də informasiya texnologiyaları və 
telekommunikasiya sektorudur [1, 2]. Bu sektorun inkiĢafına 
dövlət səviyyəsində ciddi fikir verilir. Sahənin tərkib 
hissələrindən biri də proqram məhsullarının keyfiyyətli 
istehsalı və idarə olunmasıdır [3, 4]. 

Proqram məhsullarının fəaliyyətinin keyfiyyəti dedikdə 
məhsulun təyinatı üzrə gələcəkdə istifadəsi üçün tələb olunan 
informasiyanın istehlakçıya etibarlı, təhlükəsiz və vaxtlı-
vaxtında təqdimatının təmin etməsi yararlığını Ģərtləndirən 
xassələr yığımı baĢa düĢülür. Mürəkkəb proqram 
məhsullarının və onların həyat tsiklinin əldə edilən fəaliyyət 
keyfiyyətinin təsdiq olunması məsələsi problem yönümlü 
sınaq laboratoriyalarının attestasiyadan keçirdiyi 
sertifikasiyaya əsaslanır. Proqram məhsulunun 
xarakteristikaları və keyfiyyətinə olan tələblərin 
formalaĢdırılması məsələləri istehsalın texnoloji və iqtisadi 
resurs imkanları nəzərə alınmaqla onun fəaliyyətini 
xarakterizə edən xassələrinin analizindən ibarətdir [5]. 

Proqram məhsulunun mürəkkəblik göstəricilərinə statik və 
dinamik mövqedən baxmaq olar. Bu baxımdan onları iki qrupa 
ayırmaq olar. Birinci qrup –  proqram məhsulunun 
layihələndirilməsi və istehsalının mürəkkəbliyi. Bu həm də 
statik mürəkkəblik adlanır. Bu zaman onun təyinatı, 
funksiyaları və xarakteristikaları reallaĢır, eləcə də əsas nöqsan 
və səhvlər aradan qaldırılır. Bundan baĢqa ikinci qrup ayrılır – 
nəticələrin alınması üçün proqram məhsulunun fəaliyyət və 
tətbiqinin mürəkkəbliyi. Bu dinamik mürəkkəblik adlanır, bu 
zaman onun funksional təyinatı və keyfiyyəti reallaĢır, eləcə 
də nöqsan və səhvlər aĢkara çıxa bilər [6]. Mürəkkəblik 
göstəricilərinin dinamik qrupu proqram məhsulunu baĢa 

çatmıĢ iĢlək sistemin istismar mərhələsində xarakterizə edir. 
Bu göstəricilər proqram komplekslərinin tətbiqinin hesablama  
mürəkkəbliyi və nəticələrin hazırlanması və analizi 
mürəkkəbliyi anlayıĢları ilə birləĢir. Bütün bu faktorlar 
proqram məhsullarının keyfiyyətliliyinin iqtisadi 
göstəricilərinin analizini və iĢlənilməsinin vacibliyini təsdiq 
edir. 

II. PROQRAM MƏHSULLARININ ĠQTĠSADĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN UÇOTUNUN,  ANALĠZĠNĠN VƏ 

PROQNOZLAġDIRILMASININ ĠġLƏNĠLMƏSĠ 

 Proqram kompleksinin iĢlənilməsinə baĢlayarkən birinci 
növbədə ilkin verilənlərin real qiymətləndirilməsi vasibdir: 
1) layihənin mümkün miqyası, 2) qoyulan məqsədlərin 
mürəkkəbliyi, 3) funksiyaları, 4) layihə resursları, 5) ayrılan 
vaxt [7]. Proqram kompleksinin əsas miqyas səviyyəsi 
proqram məhsuluna minimum tələbi və iĢçi kollektivinin 
layihənin istehsal imkanları nöqteyi-nəzərindən mümkün uğur 
ehtimalını təmin etməlidır. 

Proqram məhsulları istehsalının iqtisadi 
xarakteristikalarının uçotu, analizi və proqnozlaĢdırılması  
zamanı (Ģəkil 1) aĢağıdakıları nəzərə almaq məqsədəuyğundur 
[8]: 

 Ġqtisadi xarakteristikaların qiymətləndirilməsi 
məqsədləri proqram kompleksinin uyğun layihələndirmə və 
istehsal mərhələsində qərarların qəbul edilməsi üçün 
informasiya tələbatları ilə uzlaĢdırılmalıdır. 

 Qiymətləndirmənin dəqiqliyi proqramlar kompleksinin 
müxtəlif komponentləri üçün balanslaĢdırılmalıdır. 

 Əgər qərar qəbuletmə prosesində eyni çəkiyə malik 
olarlarsa, onda hər bir nəzərə alınan faktor və komponentin 
qeyri-müəyyənlik səviyyəsinin kəmiyyəti təxminən eyni 
olmalıdır. 

 Ardıcıl mərhələlərdə qəbul edilən və layihənin həyata 
keçirilməsinə təsir edən vacib büdcə qərarları üçün zərurət 
olduqda iqtisadi xarakteristikaların əvvəlki qiymətinə 
qaytarılması və onların dəyiĢdirilməsi vacibdir.  

 Layihə üzərində iĢin lap əvvəlindən daimi olaraq onun 
dəyərinin, xərcinin, əmək tutumluluğu məlumatlarının 
hesabatlarını aparmaq və bu məlumatları layihənin iqtisadi 
xüsusiyyətlərinin proqnozlaĢması ilə müqayisə etmək 
vacibdir. 
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Layihənin məqsədləri və konsepsiyasının iĢlənilməsi 
mərhələsində proqram məhsulları istehsalının iqtisadi 
xarakteristikaları prototiplər üzrə xarakteristikaların ekspert 
qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Bu zaman məhsulun 
ölçüsünün qiymətləndirilməsi dəqiqliyi 40-50%-dir. Ġlkin 
layihələndirmə mərhələsində iqtisadi xarakteristikaların 
qiymətləndirilməsi zamanı bir amil nəzərə alınır və məhsulun 
ölçüsünün qiymətləndirilməsi dəqiqliyi 20-30%-dir. Bundan 
baĢqa iqtisadi xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsi prosesində 
detallaĢdırılmıĢ modeldə üç amil nəzərə alınır və məhsulun 
ölçüsünün qiymətləndirilməsi dəqiqliyi 10–20%-dir 

Ġqtisadi xarakteristikaların qiymətləndirilməsinin dəqiq 
layihələĢdirilməsi mərhələsində sadələĢdirilmiĢ ilkin modeldə 
yeddi amil nəzərə alınır və məhsulun ölçüsünün 
qiymətləndirilməsi dəqiqliyi - 5–10% olur [9].  

Ümumi halda detallaĢdırılmıĢ modeldə iqtisadi 
xarakteristikaların qiymətləndirilməsi zamanı 22 amil nəzərə 
alınır və məhsulun qiymətləndirilməsinin dəqiqlik dərəcəsi 3-
5%-dir. Sadə metodda proqram məhsulu istehsalının iqtisadi 
xarakteristikalarının proqnozu minimal amillərin ekspert 
qiymətləndirilməsi nəzərə alınmaqla hesablana və reallaĢdırıla 
bilər. Bu metodika, konsepsiyada proqramlar kompleksinin 
məqsədləri, miqyası və ümumi funksiyaları müəyyən 
edildikdən sonra və 30-40% ilkin dəqiqlik tələbi olduqda 
tətbiq edilə bilər. Ġqtisadi xarakteristikaların belə proqnozunun 
əsas məqsədi – layihənin sistem analizi, tələblərin iĢlənməsi və 
ilkin layihələndirmə sahəsınə buraxılması haqqında 
əsaslandırılmıĢ qərarın hazırlanmasıdır. 

Ġstehsalın tam tsiklinin iqtisadi xarakteristikaların ilkin 
qiymətləndirilməsi üçün olan modellərdə proqramlar 
kompleksinin ölçüsünü və qalan amilləri inteqral göstəricilərin 
dəqiqləĢdirilməsi zamanı nizamlayan əmsallarla nəzərə almaq 
tövsiyə olunur. 

Eksperimental olaraq təsdiq edilmiĢdir ki, kompleksin 
ölçüsü artdıqca proqramın iĢlənməsinin nisbi əmək tutumu da 
artır. Əmək tutumunun proqramlar kompleksinin ölçüsündən 
asılılığın approksimasiyası üçün qüvvət funksiyasından 
istifadə etmək əlveriĢlidir:  

ЕПAC                                          (1) 

Kompleksin ölçüsünün artımı ilə iĢlənmənin əmək 
tutumunun artmasının, xətti qanuna nisbətən tez artması 
haqqında hipoteza alınan reqressiya tənliyində  dərəcə üstü E 
>1 olduqda ədalətlidir. Bir sıra iĢlərdə real layihələrin əmək 
tutumu statistikasının analizi zamanı əmək tutumunun 
proqram məhsulunun ölçüsündən asılılıq xarakterini göstərən 
A və E əmsalları müəyyən edilmiĢdir [10]. 

Praktikada əmək tutumunun proqram məhsulunun 
ölçüsündən sadələĢdirilmiĢ xətti asılılığından (E=1) az 
hallarda istifadə edilir. Belə sadələĢdirmə halları proqramlar 
kompleksinin layihəsinin ölçüsü haqqında kifayət qədər dəqiq 
ilkin verilənlər olmadıqda və proqramlar kompleksinin 
istehsalına təsir edən amillər haqqında məlumatlar olmadıqda 
mümkün variant kimi nəzərdən keçirilə bilər. 

 

ġəkil 1. Proqram məhsulları istehsalının qiymətləndirilməsi üzrə iqtisadi 
xarakteristikalar 

III. PROQRAM MƏHSULLARI 

KEYFĠYYƏTLĠLĠYĠNĠN ĠQTĠSADĠ 

XARAKTERĠSTĠKALARI  

Proqram məhsulları istehsalının iqtisadi  xarakteristikala-
rına onların keyfiyyət xarakteristikalarına olan əsas tələblər 
əhəmiyyətli təsir göstərir. Mürəkkəb proqram məhsullarının 
xarakteristikalarına tələblərin ətraflı tərkibi ISO 9126 və ISO 
25000 beynəlxalq standartlarında reqlamentləĢ-dirilmiĢdir. 
Onlarda keyfiyyətin əsas xarakteristikalarının və onların bir 
sıra atributlarının iyirmiyə yaxın növünə və qiymətlərinə 
baxılmıĢdır [11]. 

Proqram məhsulları istehsalının iqtisadiyyatına təsir edən 
keyfiyyət xarakteristikaları aĢağıdakılardan ibarətdir: 

 Mürəkkəb proqram məhsullarının standartlaĢdırılmıĢ 
keyfiyyət xarakteristikaları; 

 Proqram məhsulunun funksional yararlığı; 

 Proqram məhsullarının keyfiyyətinin funksional 
xarakteristikaları; 

 Proqram məhsullarının keyfiyyətinin kəmiyyət 
xarakteristikaları; 

 Etibarlılıq (bitkinlik, dayanıqlıq, bərpa edilə bilmə, 
əlçatanlıq, hazırlıq); 

 Səmərəlilik və müvəqqəti səmərəlilik; 

 Kompüter resurslarının istifadəliliyi; 

 Praktiklik (istifadə sadəliyi, öyrənilə bilməyi); 

Proqram məhsulları istehsalının qiymətləndirilməsi üzrə 

iqtisadi xarakteristikalar  

Proqram məhsulları 

istehsalının iqtisadiyyatının 

statistik tədqiqatları 

Proqram məhsulları 

istehsalının əsas iqtisadi  

xarakteristikalarının xassə və 

xüsusiyyətləri 

Proqram məhsulları 
istehsalının iqtisadi  

xarakteristikalarının statistik 

tədqiqatlarının təĢkili və 

metodikası 

Proqram məhsullarının 

iĢlənməsi müddətinin 

xarakteristikaları 

Proqram məhsulu istehsalına 

xərclərin əsas tərkib 

elementləri 

Proqram kompleksləri 

istehsalının əmək tutumunun 

qiymətləndirilməsi zamanı 

məqsədlərin müəyyən edilməsi 

Proqram məhsulları 
istehsalının əmək tutumunun 

xarakteristikaları  

Proqram məhsulları 

istehsalının iqtisadi  

xarakteristikalarına amillərin 
təsirinin analizi 

Mürəkkəb proqramlar 

kompleksinin istehsalı zamanı 

kollektivin orta əmək 

məhsuldarlığı 

Konkret proqram məhsulu 
istehsalı üçün mütəxəssislərin 

tələb olunan orta sayının 

qiymətləndirilməsi 
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 MüĢayiətlik (dəyiĢkənlik, testləĢdirilə bilmə). 

 Mobillik (adaptə ediləbilmə, qurulma sadəliyi, əvəz 
edilə bilmə); 

Proqram məhsulunun funksional yararlığı üçün 
informasiya təminatı və verilənlər bazasının təĢkili xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman aĢağıdakılar müəyyən 
edilməlidir [12]: 

 verilənlər bazasının təyinatı və oradakı informasiyanın 
tərkibi; 

 proqram məhsulunun verilənlər bazasının 
informasiyasının mənbələri və istehlakçıları üzrə digər 
sistemlərlə uyğunluğu; 

 verilənlər bazasının informasiyasının yığımı, 
ötürülməsi, nəzarəti və redaktəsinin təĢkili; 

 verilənlər bazası üçün informasiya axınının intesivliyi 
və həcmləri. 

NƏTĠCƏ 

Aparılan təhlillər göstərir ki, proqram məhsulunun 
keyfiyyəti proqramlar kompleksinin həyat tsikli ərzində 
dəyiĢir. Onun həyat tsiklinin baĢlanğıcında tələb olunan və 
real qiyməti demək olar ki, həmiĢə istifadəçilərə təhvil verilən 
məhsulun versiyasının istehsalının bitməsi zamanı əldə edilən 
qiymətindən və keyfiyyətindən fərqlənir. Böyük proqram 
məhsullarının iĢlənilməsi zamanı istehsalın texnologiyasının, 
avtomatlaĢdırma və unifikasiyalaĢdırma vasitələrinin 
yaradılmasına, yaradıcı əsas mütəxəssislərin və müəssisənin 
seçilməsinə böyük vəsaitlər xərclənir. Proqram məhsulları 
istehsalının iqtisadi  xarakteristikalarına onların keyfiyyət 
xarakteristikalarına olan əsas tələblər əhəmiyyətli dərəcədə 
təsir göstərir. Ona görə də layihə üzərində iĢin ən 
baĢlanğıcından onun həqiqi əmək tutumu, dəyəri və xərcləri 
haqqında dəqiq məlumatlar əldə olunmalıdır. Proqram 
məhsulları ilə bağlı verilənlərin daimi uçotunu aparmaq və bu 
verilənləri layihənin iqtisadi  xarakteristikalarının proqnozları 
ilə müntəzəm surətdə müqayisə etmək vacibdir. 
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