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Xülasə— Bu işdə proqramçıların proqramlaşdırma sahəsindəki 

bəzi problemləri araşdırılmışdır. Proqramlaşdırma sahəsində 

çalışan proqramçıların statistik verilənlərinin bəzi göstəriciləri 

təhlil edilmişdir. Proqram mühəndisliyi sahəsində işləyən 

proqramçıların fərqli xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

Proqramçıların istifadə etdiyi müasir texnologiyalar (big data, 

cloud computing və s.) və onlar üçün istifadə olunan 

proqramlaşdırma dilləri barədə məlumat verilmişdir. 

Açar sözlər—proqramlaşdırma, proqramçı, proqramlaşdırma dilləri, 

böyük verilənlər, verilənlər elmi 

I. GĠRĠġ 

Müasir dövrdə informasiya cəmiyyəti inkiĢaf edərək 
getdikcə daha böyük vüsət alır. Kompüterlər cəmiyyətdəki 

bütün proseslərə o cümlədən elmitədqiqat iĢlərinə, 
iqtisadiyyata təsir göstərərək, ümumilikdə insanın fəaliyyət 
formasını dəyiĢdirir və praktikanın yeni sahələrinə daxil olur. 
Ġnsanların yeni texnologiyaları öyrənməsi və onu müxtəlif 
sahələrə tətbiq etməsi müasir yeni sistemlərin və 
proqramlaĢdırma dillərinin yaranmasına və inkiĢafına səbəb  
olur.  

ProqramlaĢdırma ilə proqramçı adlanan mütəxəssislər 
məĢğul olurlar. Proqramçı dedikdə xüsusi riyazi modellər 
əsasında alqoritmlərin və kompüter proqramlarının 
hazırlamasıyla məĢğul olan mütəxəssis baĢa düĢülür. 
Proqramçı riyazi model və alqoritmlərin təhlili əsasında 
hesablama əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün müxtəlif 
təyinatlı proqramlar hazırlayır. Verilənlər bazasının 
strukturunu müəyyənləĢdirir, proqramlaĢdırmanın 
avtomatlaĢdırılması üçün alqoritmlər iĢləyir və s. [1]. 

ProqramlaĢdırmada proqramçının həm praktiki təcrübəsi, 
həm də ideyası əsasdır. Proqramçıları əsasən üç kateqoriyaya 
bölmək olar: 

 tətbiqi proqramçı; 

 sistem proqramçı; 

 Web proqramçı.  

Qeyd edək ki, proqramçıların da özünəməxsus problemləri 
vardır və bunlardan bəziləri aĢağıda qeyd edilmiĢdir: 

 Proqramın yazılıĢı prosesində yaranan çətinlikləri Ģəxsi 
dram kimi qəbul edirlər; 

 ProqramlaĢdırma prosesinə mexanistik yəni, ürəksiz, 
sağlam düĢüncəsiz və s.  kimi baxırlar; 

 Bütün lazımı məlumatlara malik olmadan məsələni həll 
etməyə cəhd  göstəririlər; 

 Məsələni sifariĢçinin təsvir etdiyi kimi həll etmirlər və 
s. [2,3].  

II. PROQRAMÇILARIN BƏZĠ PROBLEMLƏRĠ  

Proqramçılar haqqında bəzi məlumatlar verək. Qeyd edək 
ki, statistik məlumatlar əsasında Stack Overflow sorğu 
agentliyi tərəfindən (stackoverflow.com) proqramlaĢdırma ilə 
məĢğul olan proqramçıların yaĢ həddi, cinsi, iĢ stajı və s. [4] 
göstəriciləri üzrə statistik təhlil aparılır. ġəkil 1–dəki 
diaqramdan göründüyü kimi, proqramçıların 2016-cı il 
statistikasına əsasən (25000 proqramçı) yaĢ intervalı 25-29 
arasında olanlar faiz hesabıyla üstünlük təĢkil edirlər. 

 
ġəkil 1. Proqramçıların yaĢ göstəriciləri  

ġəkil 2–dəki diaqramdan göründüyü kimi proqramlaĢdırma 
sahəsində iĢləyən proqramçıların əksəriyyətini faiz hesabıyla 
kiĢilər təĢkil edirlər. 

 
ġəkil 2. Proqramçıların cinsi mənsubiyyətinin göstəriciləri  

ġəkil 3–dəki diaqramda proqramlaĢdırma ilə məĢğul olan 
proqramçıların iĢ stajı barədə məlumat verilmiĢdir. 
Diaqramdan göründüyü kimi iĢ stajı 2-5 intervalında olan 
proqramçıların faiz hesabı maksimumdur. 
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ġəkil 3. Proqramçıların iĢ stajının göstəricisi 

ġəkil 4–də proqramçıların istifadə etdiyi proqramlaĢdırma 
dillərinin reytinqini göstərən diaqramdan göründüyü kimi 
Javascrip dilindən istifadə edənlərin faiz hesabı yüksəkdir. 

 
ġəkil 4. ProqramlaĢdırma dillərinin göstəriciləri 

ProqramlaĢdırma ilə məĢğul olan proqramçılar peĢələri ilə 
əlaqədar bir çox xəstəliklərə məruz qalırlar. Onların iĢi 
oturaqdır və az hərəkətlidir. Bununla əlaqədar proqramçılar 
artıq çəki ola bilirlər, onlarda yüksək arterial təzyiq, ürək-
damar, ateroskleroz və s. kimi xəstəliklər yarana bilir. Lənglik 
dayaq-hərəkətedici aparatın xəstəliklərinə gətirir, belələrinə 
misal olaraq osteoxondroz, radikulit, artrit və s. göstərmək 
olar. Bu xəstəliklərin profilaktikası üçün aktiv istirahətin təĢkili 
zəruridir, proqramçı idmanla məĢğul olmalı, çoxlu piyada 
gəzməlidir. Həmçinin iĢdə fasilələrdə müəyyən idman 
hərəkətləri etmək lazımdır. Klaviaturayla daimi iĢ barmaqlarda 
xroniki yorğunluq yaradır, sonra bu, barmaqlar və  oynaqların 
ciddi xəstəliklərinə səbəb ola bilir. Proqramçının iĢi əsəb və 
psixi xəstəliklərin mənbəyidir. Vacib məlumatların itməsi, 
kompüterin iĢində nasazlığın yaranması proqramçının stress 
vəziyyətə düĢməsinə səbəb olur və bu da onun əsəb sistemini 
korlayır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sistem proqramlaĢdırması daimi 
riyazi hesablamalar tələb etdiyindən proqramçılarda bəzən 
psixi xəstəliklərə gətirib çıxarır və bunun müalicəsi artıq 
məcburi qaydada həyata keçirilir. Statistika göstərir ki, texniki 
ali məktəblərin böyük kurslarında oxuyan bəzi tələbələr bu iĢə 
o dərəcədə aludə olurlar ki, hətta onların psixikası pozulur. 
Sağlam yuxu və proqramçını dəstəkləyən  mehriban ailəsi bu 

vəziyyətdə onun ən yaxĢı köməkçidir. Proqramçının, 
göründüyü kimi sakit iĢi əslində çox təhlükəlidir, amma 
təhlükələrin düzgün qiymətləndirilməsi və sağlam həyat tərzi 
onları minimuma qədər azaldır [5].  

Hərbi iĢlərdə yeni informasiya texnologiyaların iĢlənməsi 
və idarəedilməsi üzrə yaxĢı proqramçılara böyük tələbat vardır. 
Bu sahə üzrə istiqamətlər müxtəlifdir: məlumat Ģəbəkələrinin 
qurulmasından tutmuĢ, hərbi hissənin həyətlərindəki 
anbarlarda aparılan hesablamalara qədər. 

Proqramçılar mürəkkəb məsələləri yaxĢı səviyyədə həll 
etməyə çalıĢırlar [6]. 

Proqramçı ilə proqram mühındisliyi (PM) sahəsində iĢləyən 
proramçılar arasında bir sıra fərqlər vardır. Onlardan bəziləri 
aĢağıda qeyd olunmuĢdur. 

1. Proqramçı tam proqram yazır. 

PM-da mühəndis-proqramçı proqram komponentlərini 
yazır, belə ki,  bunlar sistemin qurulması üçün proqram 
təminatının baĢqa istehsalçıları tərəfindən yazılmıĢ 
komponentlərlə birləĢdirilə bilər. PM-da yazılan komponentlər  
baĢqa proqramçılar tərəfindən dəyiĢdirilə bilər. PM-da əgər 
proqramçı layihəni uzun müddətə tərk edirsə, bu halda 
sistemin müxtəlif versiyalarının iĢlənməsində baĢqa 
proqramçılardan istifadə oluna bilər.    

2. Proqramçı üçün proqramlaşdırma ilk növbədə şəxsi 
fəaliyyətdir. 

PM-da bu əsasən komandanın fəaliyyətidir. 

3. Proqramçı üçün proqramlaşdırma yalnız proqram 
təminatının hazırlanmasının  aspektlərindən biridir. 

PM-da böyük proqram sistemləri mühəndis-texniki təcrübə 
əsasında baĢqalarına  analoji olaraq hazırlanır [7].  

Proqramçıların fəaliyyət göstərdiyi proqramlaĢdırma 
sahələri geniĢdir. ProqramlaĢdırmadan müxtəlif proqram 
təminatının iĢlənilməsi, saytların yaradılması, ofis iĢinin təĢkili 
və s. istifadə olunur. AĢağıda bəzi sahələr qeyd olunmuĢdur: 

 elektron dövlətin qurulmasında; 

 biznes və özəl sahələrdə;  

 hərbi, aerokosmik, robot texnikası sahələrində;  

 saytların və Veb əlavələrin iĢlənilməsində; 

 ofis proqramlarının iĢlənilməsində; 

 mobil telefonlar üçün əlavələrin iĢlənilməsində; 

 dəbdə olan oyunların iĢlənilməsində və s. 

Bu proqramlaĢdırmanın mümkün tətbiq sahələrinin tam 
siyahısı deyildir. Bizim dövrdə demək olar ki, bütün iĢlər 
praktiki olaraq proqramlaĢdırılır, buna görə proqram 
məhsullarının istehsalçısının peĢəsi ən çox tələb edilənlərdən 
sayılır. 

ProqramlaĢdırmanın istifadə edildiyi çox sahələrdə yeni 
səhifədən baĢlamağa ehtiyac yoxdur, çünki kifayət qədər yeni 
texnologiyalar vardır və onlardan uğurla istifadə etmək olar. 
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III. PROQRAMLAġDIRMADA ĠSTĠFADƏ 

OLUNAN MÜASIR TEXNOLOGĠYALAR 

Hər sahədə olduğu kimi proqramlaĢdırma sahəsində də 
müasir texnologiyalardan istifadə olunur. Onlardan bəziləri 
aĢağıda gösrərilmiĢdir: 

 Böyük verilənlər (Big Data); 

 Verilənlərin elmi (Data Science); 

 Bulud hesablamaları (Cloud computing); 

 ġəbəkə hesablamaları (Grid Computing) və s. 

A.  Big Data texnologiyası 

Ġnformasiya texnologiyalarında böyük verilənlər— 
strukturlaĢdırılmıĢ və strukturlaĢdırılmamıĢ əhəmiyyətli və 
müxtəlifl böyük həcmli verilənlərin iĢlənilməsi üçün 
yanaĢmalar, alətlər və metodların seriyasıdır və fasiləsiz artım 
Ģəraitində effektiv nəticələrin insan tərəfindən alınması üçün 
emal olunur]. 

Big Data sahəsində ən çox iĢlənilən Hadoop aləti, Python, 
Java və R və s. proqramlaĢdırma dili hesab olunur. Bu sahədə 
istifadə olunan ən yaxĢı proqram paketi və proqramlaĢdırma 
dillərindən bəziləri aĢağıda qeyd olunmuĢdur [8]. 

1. Julia yeni dil olmasına baxmayaraq artıq populyarlıq 
qzanmıĢdır və onun paylanmıĢ sistemlərdə istifadəsi xüsusilə 
effektli hesab edilir. 

2. SAS (Statistical Analysis System) proqram paketindən 
böyük verilənlərin analizində istifadə olunur. 

3. Python (rus dilində piton) kodun sadə oxunmasına 
yönəldilmiĢ ümumi təyinatlı yüksək səviyyəli proqramlaĢdırma 
dilidir. Eyni zamanda standart kitabxanasına böyük həcmli 
faydalı funksiyalar daxildir.  

4. R qrafik və statistik məlumatların iĢlənilməsi və s. üçün 
istifadə olunan proqramlaĢdırma dilidir. Bu dil Bell Labs 
korporasiyasında C dilinə analoji  olaraq hazırlanmıĢdır.  

5. Scala dili verilənlərin alimi (Data scientists) üçün 
istifadə olunur. 

6. MATLAB böyük həcmli ədədlərlə iĢləmək üçün istifadə 
olunan tətbiqi proqramdır. 

7. HiveQL sorğu dilidir, Apache Hive və Apache Hadoop 
üçün nəzərdə tutulub. 

8. Pig Latin dili Apache Pig platforması üçün nəzərdə 
tutulub. Hadoop MapReduce-də yerinə yetirilə bilər [9].  

Qeyd edək ki, ABġ-da Big Data Universiteti fəaliyyyət 
göstərir. Burada kurslarda müxtəlif proqramlaĢdırma dilləri və 
digər fənlər tədris olunur.  

B.  Verilənlər elmində proqramlaşdırma 

2010-cu idən baĢlayaraq verilənlərin alimi tələb olunan ən 
sərfəli, yüksək maaĢlı və perspektivli mütəxəssislərdən biri 
hesab edilir [10]. 

Verilənlərin elmi informatikanın bölməsidir, rəqəm tipli 
verilənıərin analizi, emalı və b. problemləri öyrənir. Yüksək 
səviyyəli paralellik Ģəraitində böyük həcmli verilənlərin 

iĢlənilməsi, statistik metodları, verilənlərin intellektual  analiz 
və süni intellekt metodları, verilənlər bazasının 
layihələndirilməsi və  iĢlənilməsi metodlarını öyrənir və 
onların inteqrasiyasını təmin edir.  

Böyük verilənlərin analitikası verilənlər elminnin diqqət 
mərkəzində durur. Bir çox dövlət və özəl təĢkilatlar böyük 
həcmdə müxtəlif verilənləri toplamağa baĢladılar, belə ki, 
bunlar problemlər haqqında faydalı məlumatları özündə 
saxlaya bilir. Məsələn, milli kəĢfiyyat, kiber-təhlükəsizlik, 
marketinq və tibbi informatikada böyük verilənlər 
texnologiyasından istifadə edilməsi iĢin səmərələliyinin 
yüksəlməsinə səbəb oldu.  

Bu fənn ilk dəfə olaraq 1966–cı illərdə formalaĢmağa 
baĢlamıĢdır. Bu termindən ilk dəfə olaraq 1974 –cü ildə 
danimarkalı alim Peter Naur öz kitabında istifadə etmiĢdir 
[11].  

O verilənlər elmini rəqəm tipli məlumatların həyat dövrünü 
öyrənən fənn kimi müəyyən etdi və baĢqa fənlərlə əlaqəsini 
aydınlaĢdırdı.  

2000 –ci illərdə Data Science termininı amerikalı professor 
Vilyam Klivlend (William S. Cleveland) dahada inkiĢaf 
etdirdi.  

Müasir cəmiyyətin bütün sahələrində məlumatların böyük 
həcminin analizi ilə Big Data məĢğul olur, problemləri 
araĢdırır və verilənlərin elmi haqqında fikirləri formalaĢdırır. 
Bu sahədə modelləĢdirmə və proqnozlaĢdırma, müasir proqram 
sistemləri, proqramlaĢdırma, riyazi metodlardan və s. istifadə 
olunur [12].  

Data Science sahəsində 2016–cı ildə istifadə olunan 
proqramlaĢdırma dillərinin reytinqini göstərən diaqram Ģəkil 
5–də göstərilmiĢdir [13]. Diaqramdan göründüyü kimi SQL 
digərləri ilə müqayisədə üstünlük təĢkil edir.  

 
ġəkil 5. Data Science sahəsində istifadə olunan proqramlaĢdırma dillərinin 

reytinqini göstərən  diaqram 

C. Bulud texnologiyası  

Bulud texnologiyası (Cloud computing) kompüter 
texnologiyalarının infrastrukturunun və proqram təminatının 
bilavasitə Ģəbəkə mühitində yaradılmasını və istifadə 
edilməsini təmin edir. Bu texnologiyanın köməyi ilə 
istifadəçinin məlumatları bulud sistemlərində saxlanılır, emal 
edilir, emal proqramlarının iĢə salınması və nəticələrə 
baxılması təmin edilir [14].  
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Ġnformasiya texnologiyalari (ĠT) üzrə bazarı təhlil və tədqiq 
edən analitik mərkəz (IDS–International Data Corporation, 
Freminqem, Massaçusets, ABġ) 2014-cü ildə təqdim etdiyi 
proqnozlara görə, bulud texnologiyalarının yaradılmasına sərf 
olunan xərclər 56.6 milyarddan (2014-cü il) 127.5 milyard 
(2018-ci il) dollaradək artacaq. 2017-ci ildə ĠT sahəsində sərf 
ediləcək illik xərclərin 17%-i ―bulud texnologiyaları‖nın 
payına düĢəcək  [15]. 

Bulud texnologiyası üçün istifadə olunan proqramlaĢdırma 
dillərinin bəziləri aĢağıda göstərilmiĢdir [16]:  

• Java; 

•  ASP.NET;  

• PHP; 

•  Python; 

• Ruby;  

• Perl və s. 

D.  Grid hesablamaları 

Grid hesablamaları (Grid Computing) − kommunikasiya 
texnologiyasının köməyi ilə mürəkkəb məsələnin həllində 
istifadə olunan və müxtəlif təĢkilatlarda yerləĢən çoxsaylı 
hesablama qovĢaqlarının (server, kompyuter və s.) birləĢməsi 
ilə yaradılan paylanmıĢ hesablama sistemidir [17].  

Grid Computing -də  istifadə olunan bəzi proqramlaĢdırma 
dilləri aĢagıda qeyd olunmuĢdur:  

• Java;  

• C;  

• WSDL (Web Services Description Language);  

• XML;  

• Python və s.  

NƏTĠCƏ 

Bu iĢdə proqramçılar və onların problemləri, müasir 
texnologiyalardan istifadə etmələri və s. barədə təhlillər 
aparılmıĢdır.  

Azərbaycanda da PM-nin inkiĢafı üçün bir sıra tövsiyyələr 
vermək olar. Onlardan bəziləri aĢağıda göstərilmiĢdir:  

 Ġlk növbədə uĢaqlarda və gənclərdə PM-yə maraq 
yardılmalıdır; 

 Məktəblərdə proqram mühəndisliyi üzrə dərslərin 
keçirilməsi, əlavə məĢğələlərin aparılması, gənc 
proqramçılar məktəbinin yaradılması və s. bu məqsədə 
xidmət etməlidir;  

 Ali təhsil müəssisələrində PM fəni güclü tədris 
edilməlidir. Çünki, bu sahədə peĢəkar mütəxəssislərin 
hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır; 

 Respublika səviyyəsində PM sahəsində dövlət qanunu 
və sərəncamların hazırlanması və qüvvəyə minməsi 
zəruridir; 

 Proqram mühəndisliyi üzrə pespublika səviyyəsində 
ümumi konsepsiya hazırlanmalıdır; 

 PM üzrə xarici ölkələrdə çalıĢan azərbaycanlı 
mütəxəssislər bu iĢə cəlb edilməli və onların bilik və 
təcrübəsindən istifadə edilməlidir; 

 Xarici ölkələrin PM sahəsindəki təcrübəsi 
öyrənilməlidir. Xarici ölkələrdə kadr hazırlığı həyata 
keçirilməlidir və s.  

ġəkil 6–da PM üzrə 2016–cı ildə müxtəlif ölkələrdə 
keçirilən beynəlxalq konfransların sayını göstərən diaqram 
verilmiĢdir.  
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ġəkil 6. Proqram mühəndisliyi üzrə 2016 –cı ildə müxtəlif ölkələrdə keçirilən 
beynəlxalq konfransların sayı 

Bu diaqramdan göründüyü kimi Azərbaycan 
Respublikasının adı bunların arasında yoxdur. Amma ümid 
etmək olar ki, tezliklə Respublikada da bu tipli konfranslar 
keçiriləcək.   
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