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Xülasə— Bu işdə proqram mühəndisliyinin elmi, mühəndis və 

təcrübi istiqamətdə sistemli təhlili verilmişdir. Proqram 

mühəndisliyinin həyat dövrü proseslərinin işlənilməsi üçün 

SWEBOK biliklər bazasının, standartların, infrastrukturun və 

menecmentin rolu əsaslandırılmışdır. Hazır proqram 

komponentlərindən istifadə edərək proqram məhsullarının 

işlənilməsinin mühəndis və təcrübi aspektləri araşdırılmışdır.  

Açar sözlər— proqram mühəndisliyi, proqram mühəndisliyinin 

elmi-nəzəri əsasları, mühəndislik fənni, proqramlaşdırma 

metodları, təkrar istifadə edilən komponentlər, baza prosesləri, 

infrastruktur, standartlar 

I. GĠRĠġ 

Proqram mühəndisliyi (PM) proqram təminatının (PT) 
iĢlənməsi, istifadə və müĢaiyət edilməsinə sistematik, 
intizamlı, ölçülə bilən yanaĢmanın tətbiq edilməsidir [1].  

Ġlk dəfə Software Engineering termini 1968-ci ildə NATO-
nun, üçüncü nəsil hesablama texnikasının tətbiqi nəticəsində 
―proqram təminatında yaranmıĢ böhrana‖ həsr edilmiĢ 
konfransında irəli sürülüb [2]. Elə həmin ildə Londonda PT-
nin iĢlənilməsi üzrə 22 layihə rəhbərinin görüĢündə PT-nin 
problem və perspektivləri müzakirə edildi və ilk dəfə PT-nin 
həyat dövrü (SLC – Software Lifetime Cycle) konsepsiyası 
irəli sürüldü. 1970 ildə U.U.Roys (W.W.Royce) belə bir fikir 
irəli sürdü ki, həyat dövrünün mərhələləri üzərində nəzarətin 
olması PT-nin keyfiyyətini artırmağa və onun iĢlənilməsinə 
çəkilən xərcləri azaltmağa imkan verəcək [3]. 

Mürəkkəb sistemlərin həyat dövrü sistemin yaradılması 
ideyasından baĢlayır, tələblərin təyin edilməsi, layihələndirmə, 
proqramlaĢdırma, sınaq, tətbiq edilmə, sistemin müĢayiət 
edilməsi və istismardan çıxarılması ilə sona çatır. Sistemin 
həyat dövrü modelini ardıcıl yerinə yetirilən mərhələlərə 
bölürlər. Hər mərhələdə  onda yerinə yetiriləcək proseslər, 
məsələlər və iĢlər göstərilir, standartlar və istifadə ediləcək 
metodlar təyin edilir.  

Əgər PT-nin yaradılması sistemsiz və nizamlanmamıĢ 
proses olarsa keyfiyyətli proqram təminatını iĢlənilməsindən 
danıĢmaq olmaz. Ciddi reqlamentləĢdirilmiĢ proseslərin tətbiqi 
keyfiyyətli proqram təminatının yaradılmasında ilk addımdır. 

PM-in əsas məqsədi PT-nin istehsalı prosesini 
dəstəkləmək, maksimal effektivliyə və keyfiyyətə nail olmaq 
üçün vasitə, metod və nəzəriyyələrin iĢlənilməsindən ibarətdir 
[4].  

Aparat platformalarının fasiləsiz Ģəkildə inkiĢaf etməsi, 
eyni zamanda, onların sənaye və istehsalatın müxtəlif 

sahələrində tətbiqinin getdikcə artması proqram təminatına 
olan tələbatı daha da artırır. Bununla yanaĢı, proqramlaĢdırma 
texnologiyaları da dayanmadan inkiĢaf edir. 

II. PROQRAM MÜHƏNDĠSLĠYĠNĠN NƏZƏRĠ 

ƏSASLARI 

Proqram mühəndisliyi hansı sahəyə daha yaxındır: sənət, 
elm və ya mühəndislik?  

 sənət xidmət göstərmək və məmulatların hazırlanması 
üçün ənənəvi üsulları tətbiq edir və bu həm də fərdi 
yaradıcılıq qabiliyyətidir; 

 elm  tədqiqatlar vasitəsilə toplanmıĢ bilikləri və 
ixtiraları yığır, yoxlayır və sənədləĢdirir; 

 mühəndislik  texniki məmulatların iĢlənilməsi və 
hazırlanması üçün bilikləri və elmi cəhətdən 
əsaslandırılmıĢ metodları tətbiq edir. 

Ġlk illərdə proqramlaĢdırma bir adamın yaradıcı əməyi 
olduğundan onu sənət hesab etmək olardı. Lakin hal-hazırda 
proqram mühəndisliyinin uğur qazanması üçün PT-nin 
təkamülünün müxtəlif aspektləri haqqında biliklərin olması 
zəruridir: texnologiyalar (avadanlıq, əməliyyat sistemləri, 
proqramlaĢdırma dilləri), tələblərin iĢlənilməsi, arxitekturun 
layihələndirilməsi, proqramın kodunun keyfiyyətinin təmin 
edilməsi, onun inteqrasiya və verifikasiya məsələləri, proqram 
sistemlərinin modifikasiya və təkmilləĢdirilməsi, iĢin təĢkili, 
konkret fənn sahəsi üzrə biliklərin olmas, PT-nin sosial və 
iqtisadi aspektləri, proqram mühəndislərinin etik normaları, 
marketinq və sahibkarlıq.  

Bütün bu göstərilən məsələlərin həlli üçün yeni metodlar 
lazımdır və nəzəriyyəni bilmədən bunları həyata keçirmək 
mümkün deyil. Ona görə də demək olar ki, PM bir fənn kimi 
özündə həm elmi, həm də mühəndislik biliklərini 
birləĢdirməlidir.  

Proqram mühəndisləri proqram sistemlərinin 
layihələndirilməsi və iĢlənilməsi zamanı  həm elmi (riyazi, 
iqtisadi və sosial), həm də təcrübi biliklərdən istifadə edirlər. 
Son illərdə proqramların konveyer prinsipi əsasında hazır 
modullardan (reuse, application, asset provision və s. kimi) 
yığılmasına baĢlanmıĢdır. Proqram məhsullarının 
avtomatlaĢdırılma vasitələri kimi instrumental-texnoloji 
sistemlər və mühitlərdən istifadə edilir [5]. 

Məlumdur ki, istənilən elm digər elm sahələri ilə qarĢılıqlı 
əlaqəlidir. Proqram mühəndisliyi mühəndislik, informatika və 
riyaziyyatın qarĢılıqlı inteqrasiyasından ibarətdir. Onun 
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fundamental əsaslarını alqoritmlər nəzəriyyəsi, riyazi məntiq, 
idarəetmə nəzəriyyəsi, çoxluqlar nəzəriyyəsi, isbat nəzəriyyəsi 
təĢkil edir (Ģəkil1).  

 

ġəkil1. Proqram mühəndisliyinin nəzəri əsasları 

Proqram mühəndisliyinin nəzəri əsasları  aĢağıda 
göstərilmiĢdir [6]: 

 alqoritmlər nəzəriyyəsi (adi alqoritmlər, hesablama 
funksiyaları, Tyurinq maĢını, alqoritmik cəbr (hesablamalar), 
qraf-sxemlər, alqoritmlərin və proqramların modelləri və s.) ; 
 riyazi məntiq (müxtəlif fənn sahəsinə aid olan biliklərin, 

problemlərin və qərarların formal Ģəkildə (riyazi dildə) təsvir 
edilməsinə kömək edən  məntiqi hesablama qaydaları); 
 idarəetmə nəzəriyyəsi (mürəkkəb sistemlərdə 

planlaĢdırma və idarəetmənin prinsip, metod və ümumi  
qanunları);  
 isbat nəzəriyyəsi (aksiom və əqli düĢüncələrin köməyi 

ilə riyazi nəticələrin alınması və əsaslandırılması, 
proqramların verifikasiyası metodlarının iĢlənilməsində 
istifadə edilir);  

 çoxluqlar nəzəriyyəsi (müəyyən bir fənn sahəsindən 
olan obyektlər çoxluğunun formal Ģəkildə təsviri, çoxluqlar 
üzərində əməllər). 

Diskret riyaziyyat PM də daxil olmaqla ümumilikdə 
kompütinqin fundamenti hesab edilir. Proqram mühəndisi 
diskret riyaziyyatın əsasları, onların informatikada tətbiqi və 
ehtimal nəzəriyyəsi ilə universitetin ilk kurslarından tanıĢ 
olmalıdır. Funksiyalar, münasibətlər, çoxluqlar, Bul cəbri, 
ədədi məntiq, ədədlər nəzəriyyəsi, hesablamanın əsasları, 
qraflar, ağaclar, matrislər, sonlu avtonatlar və s. proqram 
mühəndisinin bilməli olduğu elm sahələrinə aiddir.  Riyazi 
analiz PM üçün əsas fənn sayılmır, lakin o abstrakt 
düĢüncənin inkiĢafına kömək edir və proqram mühəndisi bu 
fənni də bilməlidir.  

Bu fundamental əsaslardan əlavə PM-in biliklər sisteminə 
aĢağıda göstərilənləri də aid edirlər [7, 8]: 

 proqramlaşdırmanın formal metodları  (proqramların 
sənədləĢdirilməsi, verifikasiya və sınaq, riyazi etibarlılıq 
modelləri və s.);  

 proqramlaşdırmanın tətbiqi metodları (böyük proqram 
layihələrinin kollektiv Ģəkildə iĢlənilmə vasitələri, kompüter 
sistemlərinin həyat dövrünün vasitə, prinsip, qayda və 
prosesləri); 

 kollektivin idarə edilmə metodları (iĢ qrafikinin 
planlaĢdırılması, PT-nin həyat dövrü proseslərinə nəzarət, 
aralıq və son məhsulun keyfiyyətinin ölçülməsi və 
qiymətləndirilməsi, onların hazırlanma müddəti və qiymətinin 
tənzimlənməsi və sertifikatlaĢdırılma). 

PM kompüter elmlərinin (Computer science) əldə edilmiĢ  
bütün nəzəri və təcrübi nailiyyətlərini özündə birləĢdirmiĢdir. 
Bundan əlavə, proqramçıların kollektiv əməyinin idarə 
edilməsi, onların fəaliyyətinin nəticələrinin ölçülməsi və 
qiymətləndirilməsinin yeni metodlarını inkiĢaf etdirmiĢdir. 

Beləliklə, yuxarıda deyilənləri ümumiləĢdirərək deyə 
bilərik ki, proqram mühəndisliyi proqramlaĢdırmanın metod 
və vasitələri sistemidir, proqram vasitələrinin müxtəlif 
xarakteristikalarının sifariĢçinin tələblərinə uyğunluğunun 
ölçülməsi və qiymətləndirilməsi metodudur  və proqram 
vasitələrinin kollektiv Ģəkildə istehsalı prosesinin  
planlaĢdırılması və idarə edilməsi mühəndisliyidir. Proqramın 
istehsalında baza obyektlərindən (modullar, komponentlər, 
aspektlər, xidmətlər və s.) və avtomatlaĢdırılmıĢ vasitələrdən 
istifadə edilir, bu da onu konveyer istehsalına yaxınlaĢdırır.  

Deyilənlərdən aydın olur ki, PM müxtəlif elm sahələrinin 
nailiyyətlərindən istifadə etməklə yanaĢı proqram 
məhsullarının istehsalının idarə edilməsində mühəndisliyin 
ümumi metodlarından da istifadə edir (planlaĢdırma, iĢlərin 
layihənin icraçıları arasında paylanması, əmək tutumunun və 
keyfiyyətin qiymətləndirilməsi). Ona görə PM həm elmi,  həm 
də mühəndislik fənnidir, bunların kəsiĢməsində isə mürəkkəb 
proqram sistemlərinin yaradılmasının nəzəriyyəsi və təcrübəsi 
yerləĢir (Ģəkil 2). 

ġəkil 2. Proqram mühəndisliyində elm və mühəndislik 

III. PROQRAM MÜHƏNDĠSLĠYĠNDƏ 

PROQRAMLAġDIRMA 

Digər fundamental elmlərin məqsədi müvafiq məsələləri 
həll etmək üçün yeni biliklərin əldə edilməsidir. PM-də isə 
bilik kompüter üçün proqramların yaradılması nəzəriyyəsidir. 
PM-in elmi hissəsi mürəkkəb proqram sistemlərinin 
qurulmasının nəzəri, formal metod və vasitələrindən ibarətdir. 
PM-ə inteqrasiya olunmuĢ fundamental elmlər və 
proqramlaĢdırma onun ümumi əsasını təĢkil edir. 
ProqramlaĢdırma fənninə aĢağıda göstərilənlər daxildir: 
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1. Əsas anlayışlar və obyektlər. PM-in əsas anlayıĢlarına 
verilənlər və onların strukturu, funksiya, baza obyektləri 
(modul, komponent, karkas, təkrar istifadə oluna bilən 
komponent və məqsəd (yaradılacaq) obyektləri (PT, proqram 
sistemi, proqram layihəsi, mürəkkəb proqram sistemləri) 
daxildir. 

2. Proqramlaşdırma nəzəriyyəsi və proqram 

məhsullarının istehsalının idarə edilmə metodları. 
ProqramlaĢdırma nəzəriyyəsində məqsəd obyektlərini təsvir 
etmək, onların verifikasiya və sınağı üçün metodlar, dillər və 
vasitələr daxildir. ProqramlaĢdırma nəzəriyyəsinə aĢağıdakı 
metodlar daxildir (Ģəkil 3) [9]: 

 nəzəri və ya formal  metodlar (riyazi, alqoritmik və s.); 

 tətbiqi metodlar (obyekt-yönümlü, komponent, aspekt-
yönümlü və s.); 

 proqramların düzgünlüyünün formal prosedurlar (fikir, 
qərar, isbat) vasitəsilə yoxlanılması; 

  layihələndirmənin nəticələrinin və proqram təminatının 
keyfiyyət göstəricilərinin (etibarlılıq, təhlükəsizlik, dəqiqlik, 
məhsuldarlıq, funksionallıq) qiymətləndirilmə metodları; 

 iĢ planının və layihələndirmə proseslərinin aralıq 
nəticələrinin idarə edilmə metodları, eyni zamanda hər iĢ üçün 
əlavə əmək tutumunun, qiymətinin və s. hesablanma 
metodları. 

ġəkil 3. ProqramlaĢdırma nəzəriyyəsinin metodları 

3. Proqram məhsulunun işlənilmə proseslərində istifadə 
edilən dillər və  instrumental vasitələr. Proqram məhsulunun 
iĢlənilmə prosesinin ətraflı təsvir edilməsi üçün müasir 
tələblərə cavab verən dillər və instrumental vasitələrin tətbiqi 
vacibdir. Mürəkkəb sistemlərin layihələndirilməsi müasir 
dillər  (C++, Java, Pascal, UML və s.) və müvafiq vasitələrin 
(dilin kompilyatorları, çeviriciləri, iĢlənilmə prosesini 
dəstəkləyən vasitələr) köməyilə  yerinə yetirilir. Belə 
vasitələrə Ģablonlar, proqram karkasları, müxtəlif tip 
diaqramlar və s. də aiddir. Yaradılan məhsulların 
düzgünlüyünü yoxlamaq üçün proqramlaĢdırma 
metodlarından və instrumental vasitələrdən istifadə edilir [10]. 
ProqramlaĢdırma dilləri vasitəsilə  PT-nin bütün obyektlərinin 
təsvirləri verilir: iĢlənilməyə olan (sifariĢçi ilə razılaĢdırılmıĢ) 
tələblər, arxitekturu, verilənlərin strukturu, proqramların 
sənədləĢməsi və s.   

IV.  PROQRAM MÜHƏNDĠSLĠYĠNDƏ 

MÜHƏNDĠSLĠK FƏALĠYYƏTĠ 

PM-də mühəndislik fəaliyyəti proqram məhsulunun 
hazırlanması ilə əlaqədar olan sahələri əhatə edir. Burada da 
digər mühəndislik məhsullarının hazırlanmasında olduğu kimi 
müəyyən standartların tətbiqi, idarəetmə prosesləri və s. öz 
aktuallığını saxlayır. PM-də mühəndislik fəaliyyətinin əsasını 
aĢağıda göstərilən elementlər təĢkil edir: 

1.  SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge 
– Proqram mühəndisliyi üzrə biliklərin əsası) PM-də tətbiq 
oluna biləcək nəzəri konsepsiyalar və formal qaydalardan 
ibarət biliklər toplusudur; 15 bölmədən ibarətdir (5 əsas və 10 
köməkçi) [11]. 

2.  PM-in baza prosesləri proqram təminatını iĢləyən 
müəssisənin fəaliyyət proseslərindən ibarətdir; 

3.  standartlar PT-nin həyat dövrünün bütün proseslərini 
reqlamentləĢdirən qaydalar dəstidir; PM-in əsas standartı 
ISO/IEC 12207 (―Proqram təminatının həyat dövrü 
prosesləri‖) və  ISO/IEC 9000 seriyalı standartlardır; 

4.  infrastruktur PM-in baza proseslərinin və PT-ni 
iĢləyənləri əhatə edən ətraf mühitin Ģərtləri və planlı Ģəkildə 
təminatıdır; 

5.  layihənin idarə edilməsi proqram layihəsinin iĢində 
standart vəziyyət və proseslər, elmi prinsiplər, planlaĢdırılma 
və nəzarət metodlarıdır. Bu zaman layihələrin idarə edilməsi 
üzrə baza bilikləri (PMBOK- Project Management Body of 
Knowledge) toplusundan istifadə edilir. Bu standart 
Amerikada Layihələrin idarə edilməsi Ġnstitutu tərəfindən 
iĢlənilib [12].   

SWEBOK, PMBOK və PM-in standartları qarĢılıqlı 
əlaqəlidir və məhsulun hazırlanması üçün vacib olan 
metodları, tövsiyyələri və məhdudiyyətlərin iĢlənilməsi 
zamanı istifadə edilirlər.  

Mühəndislik nöqteyi-nəzərindən PM-də PT-nin iĢlənilməsi 
zamanı tələblərin formalaĢması, layihələndirilməsi və 
müĢayiət edilməsinın texnoloji prosesləri və layihənin 
göstərilən vaxt müddətində sona çatdırılması məsələləri həyata 
keçirilir. PM-i iki aspektdən nəzərdən keçirmək olar: 

 mühəndislik fəaliyyəti. Müxtəlif kateqoriyalı 
mühəndislər layihənin iĢində iĢtirak edirlər, PM-in SWEBOK 
biliklər toplusunda tövsiyyə edilən müvafiq nəzəri metod və 
vasitələri, standartları və proseslər üçün seçilmiĢ metodları 
həyata keçirirlər; 
 layihənin, keyfiyyətin və risklərin idarə edilməsi 

sistemi. PT-nin həyat dövrü, keyfiyyət və menecment üzrə 
standartları rəhbər tutaraq layihənin keyfiyyətinin və risklərin 
idarə edilməsi sistemidir.  

V. PROQRAM MÜHƏNDĠSLĠYĠNĠN TƏCRÜBĠ 

ƏSASLARI 

PM-in əsas təyinatı nəzəri və mühəndis metodlarını tətbiq 
edərək kompüter proqramları, sistemləri və vasitələrinin 
yaradılmasından ibarətdir.   

Proqramçı kollektivlərinin çoxillik fəaliyyəti nəticəsində  
böyük miqdarda proqramlar, proqram vasitələri və eyni 
zamanda kompüter proqramlarının yaradılması üzrə bilik və 
təcrübələr toplanmıĢdır. Bu biliklər kütləvi tətbiq olunan 
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proqram təminatlarında öz əksini tapmıĢdır, eyni zamanda 
proqramçılar və mühəndislərin (layihəni planlaĢdıranlar, 
proqram məhsullarının və proseslərinin nəzarətçiləri, sınaqdan 
keçirənlər, keyfiyyət üzrə mühəndislər və s.) iĢtirakı ilə  
müasir nəzəri və tətbiqi metodlar, vasitələr, prinsiplər, 
qaydalar iĢlənilmiĢdir. Nəzəriyyəçilərin və bu sahədə çalıĢan 
mütəxəssislərin birgə fəaliyyəti nəticəsində proqramların 
sınağı və verifikasiyası üçün formal metodlar, etibarlılığın 
qiymətləndirilməsi üçün riyazi modellər və proqram 
məhsullarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün metodlar 
formalaĢmıĢdır.  

Təcrübədə əvvəlcədən iĢlənilmiĢ hazır proqramlardan və 
Ġnternet resurslardan (MatLab, Greenstone, Grid –sistemlər və 
s.) istifadə edilməsi proqramçının iĢini asanlaĢdırır. Bu 
vəsaitlərə istənilən istifadəçinin əlyetərliliyi var, onları ya 
pulsuz ya da ödəniĢli Ģəkildə əldə etmək olar. Hazır 
resurslardan istifadə edilməsinə üç yanaĢma mövcuddur:  

1. Tətbiqi proqramlardan istifadə edilməsi. Proqram 
məhsullarının iĢlənilmə prosesinin mürəkkəbliyinin zaman-
zaman artması PT sənayesinin peĢəkar və yüksək hazırlıqlı 
proqram mühəndislərinə olan təlabatını da durmadan artırır. 
Alimlər, müəllimlər və proqram mühəndisliyi sənayesinin 
nümayəndələri arasında kompüter mütəxəssislərinin  hansı 
fənləri öyrənməli olduqları barədə müxtəlif baxıĢlar var. Lakin 
tədrisdə xüsusi (peĢəkar) proqram məhsullarından istifadə 
edilməsi proqram mühəndisliyi üzrə mütəxəssislər tərəfindən 
yekdilliklə qəbul edilir.  Belə proqramlara misal olaraq IBM 
firmasının Rational Application Developer, Rational Rose, 
Rational Asset Manager, Rational Software Architect, 
Rational Software Modeler, Rational Rhapsody və s. 
məhsullarını göstərmək olar. Bu proqramlarda analiz, 
modelləĢmə və layihələndirmə vasitələri verilmiĢdir və onların 
vasitəsilə dayanıqlı infrastruktur yaratmaq, layihələrin 
sənədləĢdirilməsi, bizness-proselərin idarə edilməsi və s. 
əməliyyatları yerinə yetirmək mümkündür. IBM Rational 
müxtəlif platformalarda PT-nin iĢlənilmə prosesini 
optimallaĢdırmağa imkan verən  çox saylı vasitələr təqdim 
edir. Bunlardan Rational Application Developer  proqram 
paketi,  UML modelləĢmə dilini dəstəkləyən Rational Rose 
modelləĢmə sistemi, Rational Software Architect  və  Rational 
Rhapsodу kimi vasitələr çox geniĢ miqyaslı məsələlərlə 
iĢləməyə imkan verən PT-nin yaradılmasında tətbiq edilir. 

2. Təkrar istifadə edilən komponentlərin tətbiqi. 
Komponentlərdən təkrar istifadə edilməsi proram sistemlərinin 
yaradılması zamanı resurslara qənaət edilməsinə gətitir [13] . 
Layihələndirmə zamanı ilk olaraq ümumi struktur, baĢqa sözlə 
desək layihənin karkası iĢlənilir. Sonra müvafiq gələn və digər 
layihələrdə artıq tətbiq edilmiĢ komponentlər seçilir və sistemə 
inteqrasiya etdirilir.  

Proqram sisteminin yaradılması zamanı komponentlərdən 
əlavə, hazır tətbiqi proqramlardan da istifadə edilə bilər. 
Proqram məhsullarının hazır komponentlərdən və tətbiqi 
proqramlardan hazırlanması maddi məhsulların 
hazırlanmasının konveyer üsulunu xatırladır. Sınaqdan 
keçirilmiĢ komponentlərin tətbiqi proqram məhsulunun 
keyfiyyətinin yüksəlməsinə gətirir. 

3. Domen mühəndisliyindən istifadə edilməsi. Proqram 
sistemi istehsalının təcrübi vasitələri olan SWEBOK, PMBOK 

və digər standartlarda proqramın həyat dövrünün yeni prosesi 
kimi domen mühəndisliyi prosesləri daxil edilib.  

Domen mühəndisliyi proseslərinə domenin analizi 
(domain analysis - əlaqələrin, daimi və dəyiĢən tələblərin, 
anlayıĢların və modellərin tapılması) və domenin 
layihələndirilməsi (domain design – təkrar istifadə edilən 
komponentlər üçün karkasın layihələndirilməsi, 
texnologiyanın seçilməsi və s.) aiddir. Domen mühəndisliyi 
texnologiyasının tətbiqi nəticəsində PT istehsalının arxitektur 
bazası yaradılır, burada təkrar istifadə edilən komponentlər, 
tətbiqi proqramlar və domenlərin (məhsulların) sənədləĢmələri  
repozitarilərdə saxlanılır [14]. Repozitarilərdən Ġnternet 
resurslar kimi istifadə edilə bilər (Ģəkil 6.). 2014-ci ildən 
.ENGINEERING domen sahəsinin qeydiyyatına baĢlanılıb və 
xüsusi olaraq layihəçilər, mühəndislər, arxitektorlar və 
proqramçılar üçün nəzərdə tutulub. Ümumi Ģəkildə desək, 
mürəkkəb sənaye, texniki və proqram komplekslərini iĢləyən, 
sınaqdan keçirən və müĢayiət edən bütün mütəxəssislər üçün 
yaradılıb (domain engineering).  

Beləliklə, elm və mühəndislik, bu sahə üzrə standartlar, 
SWEBOK, PMBOK və təcrübi biliklər proqram 
mühəndisliyinin tərkib hissələridir və bir-biri ilə proqram 
təminatının həyat dövrü prosesləri, proqram sistemlərinin 
layihələndirilmə və idarə edilmə metodları vasitəsilə 
əlaqəlidirlər (Ģəkil 4) 

ġəkil 4. Proqram mühəndisliyinin fundamental əsasları 

NƏTĠCƏ 

Azərbaycan iqtisadiyyatında neft sektoruna alternativ sahə 
kimi ĠKT-nin, biliklər iqtisadiyyatının inkiĢafına geniĢ yer 
verilir. Ona görə də müasir proqram təminatının iĢlənilməsi və 
dünya səviyyəli proqram mühəndislərinin hazırlanması bu 
sahənin aktual problemlərindən biri kimi xarakterizə olunur. 

1980-ci illərin sonundan PM sahəsi üzrə tədrisdə 
tələbələrin proqramlaĢdırıma sənayesinə hazırlanması, PT-nin 
həyat dövrünün təĢkili və idarə edilməsi mövzusuna 
mütəxəssislərin diqqət mərkəzində olmuĢdur. Bir çox 
məqalələrdə təkcə proqramlaĢdırma və proqram mühəndisliyi 
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üzrə tələbələrin hazırlanması deyil, həm də keyfiyyətli tədris 
prosesinin təĢkili üçün  bu sahə üzrə müəllim kollektivinin də 
hazırlanmasının vacibliyi qeyd olunmuĢdur.  

SE2014 (Software Engineering 2014: Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software 
Engineering – Proqram mühəndisliyi 2014: bakalavrlar üçün 
proqram mühəndisliyi sahəsi üzrə tədris proqramı) tədris 
standartında  universitet və kolleclərin proqram mühəndisliyi 
üzrə tədris etməli olduqları biliklər ayrılıqları ilə təsvir edilmiĢ 
və tədrisin ümumi prinsipləri göstərilmiĢdir. Bu standartda 
tədris planlarının nümunələri  verilmiĢdir və yuxarıda adlarını 
çəkdiyimiz hər bir fənn üçün  dərs saatlarının proqramı və 
müddəti göstərilmiĢdir [15].  

ĠĢlənilən layihənin hansı sahəyə (avtomobil, kosmik, 
telekommunikasiya, elektronika və s. sənaye sahələri) tətbiq 
olunacağından asılı olmayaraq özündə aparat və və proqram 
təminatının son nailiyyətlərini birləĢdirən innovativ proqram 
məhsulu hazırlanmalıdır. Proqram məhsullarının iĢlənilməsi 
həmiĢə olduğu kimi bu gün də strateji cəhətdən vacib olan 
biznes prosesidir və Azərbaycanda rəqabətədavamlı proqram 
məhsullarının istehsal olunması vacib məsələlərdəndir [16]. 

Son 40 il ərzində proqram mühəndisliyi çox böyük sürətlə 
inkiĢaf  etmiĢdir. Buna baxmayaraq, böyük həcmli proqram 
layihələrinə tətbiq etmək üçün PM-in hərtərəfli və hamı 
tərəfindən qəbul edilmiĢ nəzəri əsasları  müəyyən 
edilməmiĢdir. Zaman keçdikcə PM-in nəzəri əsasları 
təhlükəsizlik, etibarlılıq, istifadənin rahatlığı və proqram 
sistemlərinin müĢayiət edilməsi üzrə funksional və qeyri 
funksional tələblərin yerinə yetirilməsinin ayrılmaz hissəsinə 
çevriləcəkdir.   
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