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Xülasə– Hazırda geniş imkanlara malik e-idarəetmə layihələri 

vətəndaşlara daha səmərəli həllər, xidmətlər təklif etməklə çox 

sayda tətbiqləri mövcuddur. Bununla yanaşı, proqram 

vasitələrinin sürətli inkişafı və qiymətinin yüksək olması faydalı, 

səmərəli e-idarəetmə tətbiqlərinin təqdim olunmasında əsas 

maneə hesab olunur. Məqalədə e-idarəetmədə açıq mənbəli 

proqram təminatının tətbiqi imkanları araşdırılır. Açıq mənbəli 

platformanın istifadəsinin üstünlükləri və çatışmazlıqları 

göstərilir.  

Açar sözlər– dövlət idarəçiliyi, e-idarəetmə, açıq mənbə, açıq 

mənbəli proqram təminatı   

I.  GĠRĠġ  

Elektron idarəetmə (e-idarəetmə) layihələrinin səmərəli 
həyata keçirilməsi dövlət və onun müxtəlif qurumları üçün 
vətəndaĢların dəyiĢən tələbatlarına uyğun xidmətlərin 
göstərilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Son 
onillikdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının 
(ĠKT-nin) sürətli inkiĢafı ölkələrin əksəriyyətində e-idarəetmə 
təĢəbbüslərinin geniĢlənməsinə imkan vermiĢdir. Bu isə dövlət 
qurumlarının daha səmərəli və Ģəffaf fəaliyyət göstərməsinə 
Ģərait yaradır. Bununla yanaĢı, qeyd etmək lazımdır ki, e-
idarəetmə inkiĢaf edən bir konsepsiya olduğundan onun həyata 
keçirilməsində bir sıra çətinliklər hələ də qalmaqdadır. 
QarĢıya çıxan əsas problemlər kimi, texnoloji dəyiĢikliklərin 
labüdlüyü, proqram təminatının müxtəlif platformalarda 
olması, inteqrasiya, təhlükəsizlik və konfidensiallıq 
məsələləri, qiymətləndirmə və ölçmələrin çətinliyi, 
qanunvericilik və normativ maneələr, e-idarəetmənin tətbiqinə 
dair lokal təĢəbbüslər və digər mövcud çətinliklər göstərilə 
bilər. 

AraĢdırmalar göstərir ki, ölkələrdə e-idarəetmə 
proqramlarının həyata keçirilməsi yalnız yeni texnologiyaların 
tətbiqinə yox, əsas etibarilə nəticəyə yönəldilməlidir. Bu 
baxımdan e-idarəetmə sahəsində funksionallığın və 
fəaliyyətinin səmərliliyini artırmaq üçün elə həllər tapılmalıdır 
ki, dövlət informasiyaları, xidmətləri, kənd təsərrüfatı, sosial 
xidmətlər və s. kimi sahələrdə dövlət funksiyalarının 
effektivliyinə və Ģəffaflığına nail olmaq mümkün olsun. 

Praktiki olaraq, gündəlik həyatda e-idarəetmə tətbiqləri hər 
bir vətəndaĢın həyatının bir parçasına çevirilmiĢdir. Son 
texnoloji naliyyətlərin tətbiqi cəmiyyətə çox dərin nüfuz edir 
və onlarsız insan həyatının rahat olacağını təsəvvür etmək 
mümkünsüzdür. Bu baxımdan e-idarəetmə tətbiqlərinin 
proqram təminatına çəkilən xərclər və büdcənin 
formalaĢdırılması ümumilikdə e-idarəetmə sistemin səmərəli 
fəaliyyət göstərməsində əsas rol oynayır, dominatlıq edir. 

Məqalə açıq mənbəli proqram təminatının (AMPT-nın) e-
idarəetmə sistemində istifadəsi imkanlarının araĢdırılımasına 
həsr olunmuĢdur. Açıq mənbəli platformanın istifadəsinə dair 
mövcüd avropa təĢəbbüsləri tədqiq olunur və əsas üstünlükləri 
göstərilir.  

II. AÇIQ MƏNBƏLĠ PROQRAM TƏMĠNATI 

AMPT konsepsiyasına əsasən proqram təminatının mənbə 
kodu hər hansı dəyiĢikliyin yerinə yetirilməsi üçün açıqdır və 
daha da geniĢlənməsini təmin edir [1]. Siyasi fikir və hərəkat 
olaraq AMPT Richard Stallman tərəfindən Azad Proqram 
Təminatı Fondu (Free Software Foundation) və onun 
GNU/Linux layihəsi 1984-cü ildə təqdim olunmuĢdur [2,3]. 
AMPT-nın faydaları kimi əsasən: vəsaitə qənaət, təhlükəsizlik, 
etibarlılıq, açıq standartlar, yerli proqram təminatı sənayesinin 
inkiĢafı, lokallaĢdırma, lisenziya xərclərinin olmaması, asan 
idarəetmə, xüsusilə ―incə müĢtəri‖ modeli (thin-client model) 
ilə təhlükəsizlik düzəliĢləri üçün müddətin azaldılması və s. 
göstərilir. Bu yanaĢma e-idarəetmə prosesində proqram 
təminatının idarə olunmasında mühüm rol oynayır və açıq 
dövlət konsepsiyasını irəli sürür [2,3].  

Qeyd etmək lazımdır ki son illərdə AMPT dövlət 
xidmətlərinin müxtəlif sahələrində inqlabi dəyiĢikliklərə səbəb 
olmuĢdur. Bununla yanaĢı, YUNESKO, Beynəlxalq Açıq 
Mənbə ġəbəkəsi (International Open Source Network (IOSN)) 
və s. kimi beynəlxalq təĢkilatlar e-təhsildə, kontentin idarə 
olunmasında, rəqəmsal kitabxana və s. sahələrdə açıq 
mənbənin inkiĢafına və geniĢləndirilməsinə töhfə vermiĢlər 
[1,2]. Hazırki tendensiya e-idarəetmə tətbiqlərində AMPT-nın 
istifadəsinin tədricən geniĢləndiyini göstərir. 

AMPT-nın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, istifadəçi 
tətbiqlərə nəinki yalnız baxmaq, hətta tətbiqin mənbə kodunu 
dəyiĢmək imkanına malikdir [1]. Qapalı mənbəli proqram 
təminatı (QMPT) istifadəçinin koda baxmaq və onu 
dəyiĢdirməsinin qarĢısını almaq üçün gizlədilir. Ġlkin 
tərtibatdan sonra, AMPT proqramçılar qrupuna təqdim olunur 
və belə demək mümkünsə, proqram vasitəsi inkiĢafının ikinci 
mərhələsinə keçmiĢ olur. Proqram təminatı dünyada minlərlə 
professional proqramçılar tərəfindən gözdən keçirilir. 
Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, əgər QMPT kiçik 
komanda Ģəkilində proqramçılar tərəfindən inkiĢaf etdirilirsə, 
AMPT proqramçılara kodların yoxlanılmasına, inkiĢaf 
etdirilməsinə geniĢ imkanlar yaradır. Aydındır ki, QMPT-da 
kodu yoxlamaq üçün yüzlərlə komanda, qrup yaratmaq 
mümkünsüzdür, çünki kod xüsusi olaraq yaradılıb və gizli 
hesab edilir. 
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Tədqiqatçıların fikrinə görə, AMPT 1970-ci ildən 2000-ci 
ilədək konkret adlandırılmadan və ya dəqiq alternativi 
olmadan formlaĢması ehtimal olunur [5]. Proqram təminatının 
yaradılmasında AMPT-nın inqilabi geniĢlənməsi 1998-ci ildən 
baĢlamıĢdır [1,2]. AMPT açıq mənbəli koda ödəniĢsiz çıxıĢ 
imkanı verən lisenziyaya malikdir. Bu istifadəçilərə proqram 
təminatını yeni platformada əlavə ödəniĢ etmədən 
quraĢdırmağa imkan verir. 

Mütəxəssislərin fikirincə açıq mənbəli kodla proqramın 
yaradılması üsulunun istifadəsi qapalı mənbəli kodla 
proqramın yaradılmasına real bir alternativ kimi hazırda 
proqram təminatı sənayesini maraqlanmağa baĢlamıĢdır və 
gələcəkdə geniĢ prespektivlər vəd edir [6]. 

AMPT könüllü proqramçılar Ģəbəkəsi tərəfindən yaradılır, 
ödəniĢsiz və kommersiya məqsədli məhsullarda geniĢ istifadə 
olunur [7]. Açıq mənbəli məhsulara nümunə kimi geniĢ 
istifadə olunan Apache HTTP serverini, GNU/Linux əməliyyat 
sistemini, Mozilla Firefox və Chromium internet brauzerlərini, 
Drupal və Joomla content menecment sistemini, LibreOffice 
və OpenOffice ofis paketini, geniĢ imkanlara malik Open 
Source Windows, SourceForge alətlərini göstərmək olar. 
Məsələn, açıq mənbəli proqram təminatından ən uğurlu və 
geniĢ istifadəçi auditoriyası qazanmıĢ GNU/Linux əməliyyat 
sistemini göstərmək olar [3].  

III. AÇIQ MƏNBƏLĠ PROQRAM TƏMĠNATI 

SAHƏSĠNDƏ AVROPA TƏġƏBBÜSLƏRĠ 

Beynəlxalq təcrübəyə nəzər salsaq, Avropa Birliyində 
görülən iĢlər, tendensiyalar açıq mənbəli həllərin dövlət 
idarəçiliyinin informasiyalaĢdırılması prosesində yeni 
imkanlar yaradır. Avropa Birliyi 1998-ci ildə AMPT 
istifadəsinə baĢlamıĢdır və o zaman açıq mənbəli standarta 
keçid potensialının araĢdırılması üçün iĢçi qrup yaradılmıĢ, 
proqramlar qəbul olunmuĢdur [8]. 2009-cu ildə Avropa 
Parlamenti dövlət idarəçiliyi üçün qarĢılıqlı əlaqəli həllər 
(Interoperability Solutions for European Public 
Administrations) adlı sənəd qəbul etdi [8]. Bu sənəd açıq 
mənbə formatının dövlət idarəçiliyidə istifadəsini məcburi 
edir. Sənəd texnoloji neytrallıq, açıqlıq, təkrar istifadənin 
mümkünlüyü, məxfilik, Ģəxsi məlumatların qorunması və 
təhlükəsizliyi prinsiplərini müəyyən edir. 

2000-ci ildə Avropa Komissiyası üzv ölkələrdə AMPT-nın 
istifadəsinə dair strategiyanı müəyyən etmiĢdir və UNIX 
sistemində tövsiyə olunan həllər kimi Apache veb-serverindən 
istifadə olunmağa baĢlanıldı. Strategiya 2007-2010-cu illər, 
2011-2013-cü illər olmaqla mərhələli Ģəkildə yenilənmiĢdir və 
bu illər ərzində istifadə olunan proqram məhsullarının, 
alətlərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmıĢdır. Məsələn, 
2007-2010-cu illərdə üzv ölkələrdə yaradılan informasiya 
sistemlərinin 60%-dən çoxu Java proqramı əsasında 
qurulmuĢdur. Bu layihələrin hamısında açıq mənbəli proqram 
vasitələrindən istifadə olunmuĢdur [1]. Strategiyanın əsas 
komponentləri kimi yeni informasiya sistemlərinin 
yaradılmasında AMPT-na üstünlük verilməsi, AMPT-nın 
istifadəsinə dair hüquqi məsələlərin aydınlaĢdırılması, 
proqramdan həllə qədər proqram məhsullarının idarə olunması 
prosesində AMPT-nın istifadəsi, e-idarəetmə layihələrinin 
həyata keçirilməsində AMPT-nın mühüm rol oynadığını 
nəzərə alaraq, bu konteksdə baxılması, AMPT strategiyasına 

cavabdeh tərəflər, qruplar arasında əməkdaĢlığın 
gücləndirilməsi, səylərin birləĢdirilməsi və s. məsələlər 
göstərilirdi. 

Komissiya AMPT-nı artıq bir sıra mühüm ĠKT 
servislərində və proqram həllərində istifadə edir. Gələcək 
perspektivdə bu tip proqram təminatlarının daxildə 
istifadəsinin geniĢləndirilməsi planlaĢdırılır. Yenilənən 
strategiyada xüsusi diqqət satınalmalara yönəldilərək, AMPT 
layihələrində iĢtirak və komissiyaya üzv ölkələrdə yaradılan 
böyük həcmdə AMPT-nın təqdim olunması nəzərdə tutulur. 

YenilənmiĢ 2014-2017 strategiyasında satınalmalara eyni 
münasibət, cəmiyyətə töhfəsi, hüquqi aspektlərin 
aydınlaĢdırılması, açıq mənbəli və uyğunlaĢa bilən proqram 
təminatı, Ģəffaflıq və ən yaxĢı kommunikasiya məsələləri öz 
əksini tapmıĢdır [1]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, strategiya ilə yanaĢı, 2015-2017-
ci illərdə həyata keçirilməsi nəzərədə tutulan 10 bölmədən 
ibarət fəaliyyət planı hazırlanmıĢdır. Bu fəaliyyət planında 
ölkələr daxilində strategiyanın prinsiplərinə uyğunluğu təmin 
etmək üçün müxtəlif məsələlərdən ibarət çox sayda tədbirlərin 
koordinasiyası nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər sırasında 
inventarlaĢdırma, stantdartların təkmilləĢdirilməsi, 
lisenziyaların uyğunluğu, üzv ölkələrdə yaradılan proqram 
təminatının xaricə diffuziyası, proqramĢılara tövsiyələrin 
verilməsi və maarifləndirmə, maraqlı tərəflər, qruplar arasında 
fəaliyyət, iĢtirak və s. göstərmək olar [1].   Bu fəaliyyətlərin 
əsasən üzv ölkələrə aid olması baxımından satınalmalar 
sahəsində bərabər imkanların yaradılması, proqramçılara 
tövsiyələrin verilməsi, müxtəlif məhsullar haqqında nəĢrlərdə 
AMPT-nın istifadəsi əsas gözlənilən nəticələr olacaqdır. 

Son illərdə aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsasən, e-
idarəetmə tətbiqlərinə tələbat artmıĢdır və maliyyə 
çətinliklərinə görə büdcə ödəmələri gözləntilərə çata bilmir. 
Bu baxımdan müxtəlif ölkələrin hökumətləri e-idarəetmə 
layihəsinə büdcə ayrılmasının üzərində ciddi düĢünür. Son 
nəticədə isə xərcləri azaltmaq üçün ödəniĢsiz AMPT 
istifadəsinə üstünlük verirlər. 

Qlobal miqyasda AMPT sahəsində siyasətlə əlaqəli 2000-
2009-cu illərdə 354 təĢəbbüs həyata keçirilmiĢdir. Onlardan 
245 təĢəbbüs təsdiq edilmiĢ, 235-i milli siyasət, yalnız sayca 
54-ü məcburi hesab olunurdu. Bu təĢəbbüslərdən 163-ü 
Avropanın payına düĢür [3, 9]. 

Almaniya hökuməti və parlamenti üçün tətbiqi proqram 
təminatının yaradılması üçün GNU/Linux əməliyyat 
sistemindən istifadə edilir [2, 4]. Fransa mədəniyyət, 
təhlükəsizlik və təhsil nazirlikləri, Britaniya polis və xüsusi 
xidmət orqanları da GNU/Linux-dan istifadə edirlər. 

2013-cü ildə Ġtaliya hökuməti satınalmalar haqqında 
qanuna dəyiĢiklikləri nəzərdə tutan qaydaları təqdim etmiĢdir. 
Yeni qaydalara əsasən, bütün dövlət qurumlarında lisenziyalı 
proqram vasitələrinə keçiddən öncə təkrar və ya ödəniĢsiz 
proqram təminatının istifadəsinin mümkünlüyünə baxılmalıdır 
[2]. 

Avropa Azad Proqram Təminatı Fondu (Free Software 
Foundation Europe (FSFE)) öz hesabatında dəyiĢikliklərin 
yaxĢı izahını və əsaslandırılmasını təqdim etmiĢdir [10].   
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Təxmin edilir ki, sistem üzrə lisenziya dəyəri, orta hesabla 
illik 200-300 ABġ dolları ətrafındadır və buraya aparat 
təminatı xərcləri istisna olmaqla, əməliyyat sistemlərinin 
lisenziya qiyməti, tətbiqi proqram, verilənlər bazası və 
müxtəlif sistem xidmətlərinin qiyməti daxildir. Windows kimi 
populyar əməliyyat sistemi, Vizual Studio kimi tətbiqi 
proqram, Microsoft Office, Oracle kimi verilnlər bazası və 
Avast, Kaspersky kimi müxtəlif antivirus xidmətlərinin 
qiyməti yüksəkdir və bu da maraqlı tərəfələrin narahatçılığına 
səbəb olur [2]. Bunun yeganə həll yolu kimi ödəniĢsiz AMPT-
nın istifadəsi göstərilir və proqram təminatının ümumi qiyməti 
əhəmiyyətli dərəcədə azaldıla bilər. Bu isə qənaət deməkdir və 
son nəticədə gəlirə çevrilir. Məsələn, təcrübədə Linux 
sisteminin e-idarəetmədə tətbiqi hökumətə faydası ilə yanaĢı, 
əməliyyatların qiymətini aĢağı salaraq, ehtibarlı, stabil və 
səmərəli sistem yaratmaqla və göstərilən xidmətləri 
sadələĢdirməklə vətəndaĢlara da fayda vermiĢ olur. 

IV. ELEKTRON ĠDARƏETMƏDƏ AÇIQ MƏNBƏLĠ 

PROQRAM TƏMĠNATININ  ĠSTĠFADƏSĠ 

Hazırda gündəlik fəaliyyətdə e-idarəetmə tətbiqləri hər bir 
vətəndaĢın həyatının bir hissəsinə çevrilmiĢdir. ĠKT-dən 
istifadə olunmaqla dövlət orqanları vətəndaĢlara, Ģirkətlərə və 
iĢçilərə e-xidmətlər göstərməsi və onların tələbatının daha 
səmərəli yerinə yetirilməsi bir çox e-idarəetmə layihələrinin 
əsas prioriteti hesab olunur. Elmi ədəbiyyatda e-idarəetmənin 
konseptual modelləri kimi G2G (government to government) - 
dövlət orqanları arasında qarĢılıqlı əlaqə, G2C (government to 
citizens) - dövlətlə vətəndaĢ arasında qarĢılıqlı əlaqə, G2B 
G2B (government to business) - dövlətlə biznes sektoru 
arasında qarĢılıqlı əlaqə və G2E (government to employees) - 
dövlətlə iĢçi arasında qarĢılıqlı əlaqə göstərilir [11, 12]. Ən 
son texnologiyalar tətbiq olunmaqla e-idarəetmə sistemindən 
istifadə olunaraq informasiya mübadilə olunur və bunun 
nəticəsində də dövlət idarəçiliyi səmərəli qərarlar qəbul edir, 
biznes inkiĢaf edir, vətəndaĢ məmnuniyyəti və iĢçilərin əmək 
potensialı artır. 

Tədqiqat iĢlərində e-idarəetmənin əsas komponentləri kimi 
qarĢılıqlı əlaqə, infrastruktur, informasiya təminatı, alətlər və 
büdcə göstərilir. QarĢılıqlı əlaqə dövlət xidmətləri ilə maraqlı 
qurumlar arasındakı Ģəbəkəni əks etdirir. ġəbəkə infrastrukturu 
bir sistem daxilində bütün altsistemlər arasında informasiyanın 
ötürülməsi və qəbul olunmasını təmin edir. Kommunikasiya 
altsistemi e-idarəetmə sistemlərinin vacib komponentlərindən 
hesab olunur və bir çox kommunikasiya protokolları AMPT-
dan istifadə edərək inkiĢaf etdirilmiĢdir. 

Qurumlar arasında paylaĢılan informasiya tam, düzgün, ən 
yeni olmalıdır və böyük verilənlərin emalı texnologiyalarından 
istifadə edilərək məlumat bazalarına çıxıĢ imkanı verməlidir. 
Hətta bugün big data konsepsiyası müvafiq proqram təminatı 
tətbiqləri vasitəsilə daha da güclü bir alətə çevirilmiĢdir. 
AMPT-dan istifadə edərək inkĢaf etdirilən tətbiqi proqramlar 
müĢtəriləri lazımlı informasiya ilə təmin olunmasında əsas rol 
oynayır. 

Sırf texniki baxımdan e-idarəetmə əməliyyatlarının asan 
həyata keçirilməsi üçün alətlərin olması mühüm rol oynayır. 
Əməliyyatların idarə edilməsi aparat və proqram təminatı üçün 
məsuliyyət daĢıyır və beləliklə, e-idarəetmə sistemləri öz 
iĢlərini səmərəli Ģəkildə təĢkil edir. Nəhayət, büdcə e-
idarəetmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında əsas rol 
oynayır. E-idarəetmə layihəsinin həyata keçirilməsində 
istifadə olunan platformalar, proqram vasitələri, 
infrastrukturun formalaĢdırılmasına və tətbiqlərə çəkilən 
xərclər tələbdən asılı olaraq biri digərindən fərqlənir. E-
idarəetmə sistemlərində göstərilən çox sayda onlayn 
xidmətlərin olması baxımından məxfilik və təhlükəsizlik 
məsələləri nəzərə alınmalıdır və bu məsələlərin həlli üçün 
çəkilən xərclər də minimuma endirilməlidir. Bu baxımdan, 
təcrübədə e-idarəetmə layihələrinin həyata keçirilməsi 
mərhələsində müxtəlif maliyyələĢdirmə mexanizmlərindən 
istifadə olunur. 

AMPT bəzən ödəniĢsiz açıq mənbəli proqram təminatı 
kimi də adlandırılır. ÖdəniĢsiz AMPT e-idarəetmənin müxtəlif 
tətbiqlərinin mübadiləsini, öyrənilməsini, təkrar istifadəsini, 
modifikasiyasını və yenidən yayılmasını asanlaĢdırır, fəaliy-
yəti daha sürətli etməklə vaxta qənaət etməyə, daha aĢağı 
qiymətə və ya ödəniĢsiz etməyə, biliklərin mübadiləsinə, əlavə 
sərmayə cəlb edilmədən gəlir əldə olunmasına Ģərait yaradır 
[2].   

ÖdəniĢsiz AMPT-nın səmərələri ondan ibarətdir ki, riski 
azaltmaqla ətraflı Ģəkildə qiymətləndirmənin həyata 
keçirilməsinə, ehtiyacların qarĢılana bilməsinə, ekspert 
qiymətləndirməsi əsasında keyfiyyət və təhlükəsizliyi 
artırmağa, məlumatların uzunmüddət istifadəsinin təmin 
olunmasına, Ģəffaflğa, əlavə ödəniĢsiz dəfələrlə köçürə bilmək 
imkanına və öz müqəddəratını idarə etməyə imkan yaradır. 
Hətta proqram təminatının sıradan çıxması müddətlərini 
serverlərin, xidmətlərin, məlumat bazalarının, köməkçi və 
digər tətbiqi proqramların səmərəliliyi artırılmaqla azaldılır. 
Təcrübədə e-idarəetmə proqramlarının həyata keçirilməsində 
AMPT-nın istifadəsinin yüksək səviyyədə təhlükəsizliyi təmin 
etmək imkanı nəzərə alınaraq, hökümət qurumlarının 
əməliyyatlarında elektron ticarət, elektron biznesin inkiĢaf 
etdirilməsi təĢəbbüsü irəli sürür. E-idarəetmədə açıq mənbəli 
əməliyyat sistemi və verilənlər bazasının istifadəsi vaxt 
keçdikcə daha da inkiĢaf edir və yaxın gələcəkdə sürətlə 
geniĢlənəcəyi ehtimal edilir. 2008-2020-ci illərdə dünya üzrə 
açıq mənbəli proqram təminatının ehtimal olunan gəlirləri 
(milyon avro ilə) Ģəkil 1-də göstərilmiĢdir. 

AMPT bir sıra potensial üstünlüklər malikdir. Təbiidir ki, 
bu üstünlüklər hər bir halda tətbiq oluna bilmir. Lakin onlara 
AMPT-nın ümumi xarakteristikaları kimi baxıla bilər. 
Məsələn, bu üstünlüklərdən bəziləri ancaq o halda həyata 
keçirilə bilər ki, tətbiq olunduğu təĢkilata, ayrır-ayrı qruplara 
maraqlı tərəflərə faydası olsun. 

AMPT-nın əsas üstünlükləri kimi aĢağıdakıları göstərmək 
olar [14, 15]: 

 Adətən əvvəlcədən heç bir ödəniĢin tələb olunmaması; 
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ġəkil 1. 2008-2020-ci illərdə dünya üzrə açıq mənbəli proqram 
təminatının ehtimal olunan gəlirləri (milyon avro ilə) [13] 

 Xidmətlərə dəstək üçün rəqabət mühitinin geniĢləndirilə 
bilməsi; 

 ƏməkdaĢlığa təĢviqetmə imkanının olması; 

 Proqram təminatının istifadəçilərinə daha az 
məhdudiyyət qoyulması; 

 Ġstifadəçilərə proqram təminatının dəstəklənməsi və 
xidmət göstərilməsi üçün birbaĢa idarəetmə imkanının təqdim 
olunması; 

 Proqram təminatına keçmədən öncə, ondan istifadə 
imkanının yaradılması; 

 Ġstifadəçilərə proqram kodlarına baxmaq və 
dəyiĢdirmək imkanının verilməsi; 

 Funksionallığın artırıla bilməsi; 

 Ayrı-ayrı modullardan ibarət olması və təlabata görə 
modulların seçilməsi imkanı. 

AMPT-nın üstünlükləri ilə yanaĢı praktikadan məlumdur 
ki, heç də bütün açıq mənbəli təĢəbbüslər uğurlu olmamıĢdır. 
Buna misal olaraq SourceXchange və Eazel layihələri göstərilə 
bilər [15]. ProqramlaĢdırma sahəsində mütəxəssislər və 
tədqiqatçılar açıq mənbəli təĢəbbüslərin əsas çatıĢmazlıqlar 
kimi prosesin tam aydın olmaması, nöqsanların gec 
aĢkarlanması, mühüm problemlərlə bağlı emprik verilənlərin 
olmaması və s. göstərirlər. Bu səbəbdən onlar keyfiyyətli 
sistemin qurulacağına əmin olmadıqlarını ifadə edirlər. Eləcə 
də, açıq mənbəli paradiqma ətrafında kommersiya məqsədli 
əsaslandırılmıĢ biznes modelini qurulması çətindir. Bu onunla 
izah olunur ki, yalnız texniki tələblər qanedici ola bilər, 
bazarın tələbləri isə tamamilə baĢqadır. Təhlükəsizlik 
baxımından açıq mənbəli proqramlar qapalı mənbəli 
proqramlarla müqayisədə hakerlərə proqram təminatının 
boĢluqlarını, zəif tərəflərinin daha yaxĢı öyrənməyə imkan 
verə bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada bir çox hökumət üçün 
açıq mənbəli platformaların seçilməsi strateji məsələdir. Açıq 
mənbəli platformlara üstünlük verilməsinin əsas səbəbi kimi 
lisenziyalı, müəllif hüquqları qorunan proqram təminatının 
əldə olunmasına və təkmilləĢdirilməsinə çəkliən xərclərinin 
olduqca yüksək olması göstərilir. Mütəxəssislərin böyük 
əksəriyyəti hökumət portallarında məlumatları açıq mənbəli 
platformalara həvalə edilməsini, lisenziyalı platformalardan 

daha təhlükəsiz hesab edir. Bu baxımdan bir sıra beynəlxalq, 
regional və lokal təĢkilatlar ödəniĢsiz və AMPT-nı iqtisadi 
cəhədən sərfəli, təhlükəsiz, geniĢlənə bilməsi, etibarlılıq, 
qarĢılıqlı əlaqəlik və qloballaĢma kimi üstünlüklərinə görə 
dəstəkləyirlər. 

NƏTĠCƏ 

Tədqiqat iĢində AMPT-nın e-idarəetmədə tətbiqi imkanları 
araĢdırılır, üstünlükləri və çatıĢmazlıqları tədqiq olunur. 
ÖdəniĢsiz və AMPT-nın istifadəsinin üstünlükləri kimi vəsaitə 
qənaət, təhlükəsizlik, etibarlılıq, açıq standartlar, yerli 
proqram təminatı sənayesinin inkiĢafı, lokallaĢdırma, lisenziya 
xərclərinin olmaması, asan idarəetmə və s. göstərilir. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, ödəniĢsiz AMPT-nın e-
idarəetmə sistemində tətbiqi funksionallığa, iqtisadi baxımdan 
səmərəli həllərin iĢlənməsinə və standartların 
müəyyənləĢdirilməsinə kömək edir. Bu səbəbdən bir sıra 
beynəlxalq təĢkilatlar, inkiĢaf etmiĢ ölkələr, lokal təĢəbbüslər 
açıq mənbəli platformaların istifadəsini dəstəkləyir. Qlobal 
miqyasda müxtəlif ölkələrdə gedən proseslər göstərir ki, 
tədricən ödəniĢli proqram təminatından imtina olunur və açıq 
mənbəli platformalara üstünlük verilir və yaxın gələcəkdə 
sürətlə geniĢlənəcəyi ehtimal edilir. 
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