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Ön söz 

 

İnformasiya əsrində proqramlaşdırma artıq bütün 

sektorların ayrılmaz bir parçası olmuşdur. Eyni zamanda 

proqramlaşdırma elə ən böyük layihələndirmədir. Kitabda 

həm nəzərə, həm də praktik olmaqla  biznes proqram 

təminatlarının layihələndirilməsində istifadə edilən üsul və 

metodlar on doqquz addıma izah edilmişdir. 19 addıma 

layihələndirmə və proqramlaşdır”. 

Dərs vəsaitində biznes proqram təminatları haqqında ilkin 

anlayışlar, layihələndirmənin fazaları və addımları 

göstərilmişdir. Vəsaitin yazılmasında əsas məqsəd real bir 

biznes proqram təminatının hazırlanması addımları izah 

etməkdir. 

 

Müəllifdən 
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Qısaltmalar 

BPT- Biznes Proqram Təminatları 

VB- Verilənlər Bazası  
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Biznes və IT əlaqəsi 

IT dünyasının əsas müştərisi biznes sektorudur. IT dünyasına 

IT şirkətləri, şirkət daxilindəki IT bölmələri, departamentləri 

və s. daxildir. Biznes sektoruna hər bir müəssisəni daxil edə 

bilərik. Müəssisə dediyimiz zaman universitetlər, məktəblər, 

sığorta şirkətləri, banklar, nazirliklər, telekom şirkətləri, 

gömrük kömitələri, bağçalar, hazırlıq kursları, istehsalat 

şirkətləri, anbarlar, hava limanları, arxiv mərkəzləri, 

xəstəxanalar, marketlər, super-marketlər və s. nəzərdə tutulur. 

Bu müəssisələr olmasa heç bir biznes proqram təminatı sifariş 

etməzlər. Ona görə də biz IT dünyasının müştəriləri Biznes 

dünyasının tələblərini ciddi analiz edib və doğru təyin 

etməliyik. Layihələrin idarəedilməsində tələblərin doğru 

analiz və təyin edilməsi görülən işlərin 50-60%-ni təşkil edir 

deyə bilərik. Şəkil 1-də göstərildiyi kimi Biznes dünyasında 

yüzlərlə əməliyyatlar içərisindən IT dünyasından istədikləri 

əsas tələb Biznes Proseslərin Avtomatlaşdırılması və  

Hesabatlardır. Bu tələblərin qarşılığında IT dünyası isə 

qurğular, telekommunikasiya, şəbəkə, desktop proqram təminatları, 

informasiya təhlükəsizliyi ilə yanaşı əsas Biznes Proqram 

Təminatları ilə onları təmin edir. 

Biznes dünyaslı ilə IT dünyası arasında əlaqəni tənzimləyən 

Biznes Analitikdir. 
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 Biznes Proseslərin 

avtomatlaşdırılması 

 Hesabatlar 

Şəkil 1. Biznez və IT əlaqəsi 

Biznes dünyası IT dünyası 

 
 Hardware  

 Telekommunikasiya  

 Biznes proqram təminatları 

 Desktop proqram təminatları 

 Verilənlər Bazası 

 İnformasiya təhlükəsizliyi  
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Biznes proqram təminatları 

hansılardır 

Biznes proqramlarına çox vaxt koorperativ informasiya 

sistemləri, informasiya sistemlərinin idarəedilməsi, ERP 

(Enterprise Resource Planning), MRP (Material Resource 

Planning) və s. deyilir. Qısa olaraq belə tərif verə bilərik. 

Müəssisələrin proseslərinin avtomatlaşdırılması və 

hesabatların alınması üçün tətbiq edilən proqram təminat(lar)ı. 

Hər bir müəssisə məhsullar, işçilər, ödənişlər, sifarişlər, 

dövriyyələr, sənədlər, əmrlər, hüquqlar və s. haqqında 

məlumatları vahid bazaya daxil etmək üçün satın aldıqları və 

ya daxildə hazırladıqları proqram təminatına biznes proqram 

təminatı deyəcəyik. 

Layihələndirmə hissədə alt tapşırıqların hazırlanmasında bu 

anlayışlar istifadə ediləcəkdir.  

Müasir biznes proqram təminatı dediyimiz zaman ağlımıza 3 

hissə gəlir (Şəkil 2):  

1. FrontEnd (Qrafik İstifadəçi İnterfeysi ) 

2. BackEnd 

3. Verilənlər bazası 
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FrontEnd (Qrafik İstifadəçi İnterfeysi) 

 Məlumatların daxil edilməsi və görüntülənməsi üçün 

qarşılaşdığımız ekranlardır. 

 Adətən adi istifadəçilər biznes proqrama FrontEnd-ə görə 

dəyər verir. Çünki FrontEnd proqram təminatının 

istifadəçilərə baxan tərəfidir. 

 FrontEnd vasitəsilə bir başa verilənlər bazasına bağlanmaq 

bir neçə faktorlara görə təhlükəlidir. 

Şəkil 2. Biznes Proqram təminatının ümumi sxemi 

 

 

 

Biznes Proqram Təminatı 

FrontEnd  

(Qrafik İstifadəçi interfeysi) 

 

 

BackEnd 
Verilənlər 

bazası 

Mobil:  
 Android 

  iOS 

 Windows Mobile  

 

Veb:  
 Internet, Daxili şəbəkə 

 HTML5, CSS3, JS 

Kitabxanaları (JQuery, 

Angular JS, Node JS və s.), 

CSS Kitabxanaları (Bootstrap 

və s.), Data Transmission və s  

 

Desktop proqram  

Biznes İstəklər 

 Verilənlər bazası 

əməliyyatları 

 Optimallaşdırma 

 İnteqrasiya 

Oracle 

MySql 

MsSql və s. 

 

JSON 

XML 
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 FrontEnd`də ağır əməliyyatlar aparılmaz. Ağır əməliyyatlar 

BackEnd`də aparılır. 

 FrontEnd müəyyən komponentlərin vasitəli ilə hazırlanır. 

Ümumi komponentlər siyahısı  

  

  
 

 

 Cədvəl 1-də verilmişdir.. 

 Komponentlər bir dəfə hazırlanır və layihə müddətində 

eyni komponentlərdən istifadə edilir. 

 Adi saytlarda dizayn tez-tez dəyişilə bilər. Lakin Biznes 

Proqram Təminatlarında yalnız bir dizayn olar. 

 Xüsusi olaraq hər bir istifadəçilərə özlərinə məxsus olaraq 

müəyyən bir hissəni dəyişmək imkanı vermək olar. Bu 

dəyişiklik  Sadəcə həmin istifadəçidə görsənəcəkdir. Bunun 

üçün gərək proqram təminatı imkan verməlidir.  

 FrontEnd`dən sadəcə istifadəçilərin daxil etdiyi məlumatlar 

BackEnd`ə göndərmək və oradan gələn məlumatları 

ekranda göstərmək üçün istifadə edilir. 

 FrontEnd BackEnd`dən məlumatları ya XML, ya JSON, ya 

HTML və ya özəl olaraq təyin edilmiş formatda qəbul edir. 

 FrontEnd`də işləyənlərə çox vaxt FrontEnd developer`də 

deyilir. 

 Biznes Proqram təminatlarında FrontEnd üç hissədən ibarət 

olur: 1) Veb, 2) Mobile, və 3) Desktop 
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 Veb hissədə aşağıdakılar nəzərdə tuturlur:  

 Brouzer vasitəsilə sistemə daxil oluruq.  

 Ya internet üzərindən,ya da daxili şəbəkə vasitəsilə 

sistemə daxil olmaq olar. 

 HTML5, CSS3, JS Kitabxanaları, CSS Kitabxanaları, 

Data Transmission və s. kimi konseplərdən istifadə 

edərək veb səhifə hazırlanır. 

 Mobile hissədə aşağıdakılar nəzərdə tuturlur: 

 Android, iOS, Windows Mobile kimi mobil 

əməliyyat sistemləri üçün hazırlanmış tətbiqlər 

vasitəsilə sistemə daxil oluruq.  

 Adətən internet üzərindən sistemə daxil olmaq olar. 

 Hər bir platforma üçün tətbiqlərin hazırlanması 

fərqlidir.  

 Mobildə yazılan oyunlar və s. bənzəri tətbiqlər 

biznes tətbiqləri sayılmır.   

 Desktop: 

 Çox vaxt Desktop Application adlandırğımız bu 

hissə özünü çox vaxt həm də BackEnd kimidə apara 

bilir. 

 Əgər kompüterimizə yüklənən proqram təminatı bir 

başa verilənlər bazasına bağlıdırsa, o zaman həmin 

versiya həm FrontEnd, həmdə BackEnd`i özündə 

ehtiva edir. Əks halda tək FrontEnd kimi sayılır. 
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Cədvəl 1. FrontEnd`də istifadə olunan ümumi komponentlər 

Komponent Komponentin izahı 

Edit 

 

Ad,soyad, email,doğum tarixi, parol, 

istifadəçi adı və s. tipli bir sətirlik 

məlumatları daxil etmək üçün istifadə 

etmək olur. 

Tarix 

 

Tarix seçmək üçün istifadə edilir. 

SelectBox 

 

Ölkə adlarını, maşın modellərini, illəri, 

ayları, şəhərləri və s. məlumatları siyahı 

səklində göstərmək. Bunlardan ya biri və 

ya bir neçəsi seçilə bilinər. 

Textarea 

 

Birdən çox sətirlərind daxil edilməsi üçün 

istifadə edilir. Özümüz haqqında məlumat 

yazanda, mail göndərəndə mövzu 

hissəsini daxil etmək üçün, facebook və s. 

saytlarda bildiriş (comment) yazmaq üçün 

istifadə edilir.  
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Cədvəl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl şəklində məlumatların göstəriləsi 

üçün istifadə edilir. Cədvəllər üzərində 

axtarış etmək imkanı olmalıdır. 

Komponent Komponentin izahı 

Radio Button  

 

Siyahıdan yalnız birini seçmək üçün 

istifadə edilir. Məsələn: hə/yox, kişi/qadın, 

evli/subay və s. kimi seçimlərdə istifadə 

edilir. 

File Picker 

 

Faylları yükləmək üçün istifadə edilir. 

Düymə 

  

Hər hansı bir hadisənin və ya əməliyyatın 

baş verməsi üçün istifadə edilir. 

 

BackEnd 

 BackEnd`də adətən Biznes İstəklər, Verilənlər bazası 

əməliyyatları, Optimallaşdırma və İnteqrasiya işləri görülür. 
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 Biznes İstəklər dedikdə biznes tərəfin istəklərinin 

avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulur. Məsələn, əmək 

haqqının hesablanması, sifarişlərin qəbul edilməsi, 

ödəmənin qəbul edilməsi, məhsulların daxil edilməsi, yeni 

işçinin daxil edilməsi və s. 

 Verilənlər bazası əməliyyatları verilənlər bazası üzrə qədər 

mümkün əməliyyatlar varsa hamısını əhatə edir. Bura VB 

ilə əlaqənin qurulması, SQL Scriptlərin (insert, update, 

delete, select) icra edilməsi, bazadan götürülən 

məlumatların digər formata çevrilməsi, SQL Scriptlərin 

generasiya edilməsi (ORM texnologiyası) və s. daxil edilir.  

 Optimallaşdırma kodların daha az resurs tələb edərək 

işlənməsini təmin edir. Bura paralel proqramlaşdırma, Grid 

texnologiyası, Cluster texnologiyası və s. daxildir. 

 İnteqrasiya isə fərqli-fərqli proqram təminatlarından və ya 

servislərdən məlumatların alınması və göndərilməsini 

təmin edir. 

 Adətən bütün proqramlaşdırma dilləri üçün istənilən 

verilənlər bazasına bağlanıb əməliyyat aparmağa 

kitabxanalar mövcuddur. 

 BackEnd proqramları Java, C, C++, C#, Python, PHP, ASP, 

və s. dillərdə yazmaq mümkündür. 

 BackEnd adətən FrontEnd`dən məlumatları ya XML, ya 

JSON və ya HTTP request şəklində olur.  

 BackEnd FrontEnd`ə məlumatları ya XML, ya JSON, ya 

HTML və ya özəl olaraq təyin edilmiş formatda göndərir. 
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 Biznes proqram təminatının əsas və böyük bir hissəsi 

BackEnd`də görülür. 

 BackEnd`də işləyənlərə çox vaxt BackEnd developer`də 

deyilir. 

Verilənlər bazası 

 Şirkətlərin "əsas canı" verilənlər bazası olduğu üçün ona hər 

zaman ayrıca dəyər verilir. 

 Təsəvvür edin ki, 20-30 il bundan əvvələ kimi bir şirkət 

haqqında həm maliyyə, həm işçilər, həm istehsalat 

haqqında və digər məlumatları oğurlamaq mümkün 

deyildir. Çünki həmin məlumatlar vərəqlərdə və ayrı-ayrı 

otaqlarda saxlanılırdı. Buna görədə bütün məlumatları eyni 

vaxtda oğurlamaq mümkün deyildir. 

 Şirkət məlumatları artıq vahid bir yerdə olduğu üçün onun 

mühafizəsi də önəmli məsələlərdən biridir. 

 Hal-hazırda ən məhşur verilənlər bazası proqramlarından 

Oracle, MySql, SQL Server, Postgrade və s. misal göstərə 

bilərik. 

 Verilənlər bazaları datalar üzərində əməliyyatları  (yazmaq, 

oxumaq, silmək, dəyişmək və s) icra etmək  üçün istifadə 

edilir. 
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Biznes proqram təminatlarının 

hazırlanması üçün "zavod"un 

qurulması 

Maşının yığılması, qənd istehsalı, sement istehsalı üçün birinci 

növbədə  zavod və ya sexin qurulması zəruridir. Əks halda 

kütləvi istehsalata başlamaq mümkün deyil. Əgər zavod və ya 

sex olmadan istehsalat başlanılarsa, o zaman böyük risklər 

yaranır, keyfiyyət dərəcəsi aşağı olur, zaman çox gedir, xərclər 

çoxalır. Eyni ilə biznes proqram təminatlarının 

hazırlanmasında da birinci "zavod" qurulmalıdır ki, 

"istehsalat" yəni kodlaşdırma sürətli, minimal risklə, az xərclə 

və qısa zamanda hazır olsun. Proqram təminatlarının 

hazırlanmasında "zavod" termini arxitektura (software 

architecture)  ilə əvəz edilir.  

Proqram təminatı arxitekturası olarsa: 

 Arxitextura əsasında müəyyən standardlar təyin 

olunur, proqramlaşdırma alətləri və kitabxanaları 

yaratmaq olur. 

 Yüzlərlə proqrammistlər eyni zamanda eyni layihə 

üzərində rahatlıqla işləyə bilirlər. 

 Bu alətlər və kitabxanalar vasitəsilə bir çox kodlar 

standardlaşır deyə kodlaşdırma sürəti kəskin şəkildə 

artmış olur. 
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 Alətlər və kitabxanalara daxildir: xəta mesajlarının 

göndərilməsi,  SQL Skriptlərin generasiyası, FrontEnd 

komponentlər yaradılması,  hüquqların yoxlanılması, 

giriş çıxış parametrlərin verilməsi və s.  

 Bir müddət sonra kodlara baxıldıqda rahatlıqla kodları 

başa düşmək mümkün olur. 

Proqram təminatı arxitekturası olmasa: 

 Böyük kodlaşdırma xətaları olur. 

 Kodların test edilməsi böyük zaman alır. 

 Keyfiyyət göstəriciləri aşağı olur. 

 İşçilərdən ciddi asılılıq yaranır. 

 Kodlara bir müddət sonra baxanda oxuyub üzərində 

dəyişikliklər etmək çətin olur. 

 Kodlaşdırda sürəti aşağı olur və nəticə etibari ilə 

tapşırıqları qısa zamanda təhvil verməyə mane olur. 

 Standard alətlər hazırlamaq olur.  

 Eyni zamanda bir çox istək gələndə xaos yaranır 

 Ünsiyyət forması olmur 

 Proqram təminatını dəqiq nə zaman bitəcəyi məlum 

olmur 

 Proseslərini dəqiq və doğru analiz etmək mümkün 

olmur 
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FrontEnd üzrə arxitektura standardları 

  

  

  

 

 

 Cədvəl 1-də verilmiş komponentlər və ya istəyə görə 

hazırlanmış xüsusi komponentlərin dizayn, ölcüləri, 

attribut və parametrlər bir dəfə təyin edilər və hər dəfə 

eyni dəyərlər istifadə edilir.   

 Məsələn, <input type="text" data-person="yes" 

class="customcss"  id="person_name">  edit 

komponentdə customcss klası bir dəfə təyin edilir. 

  Hər dəfə insan adı daxil ediləndə göstərilmiş teqlər 

istifadə ediləcək. 

 Bu teqləri yalnız arxitektor dəyişə bilər. 

 Bir layihədə 20 nəfər FrontEnd proqrammist işləsə 

belə hər kəs bu standard ilə getməlidir. Özlərində 

yeni parametrlər yaratmaq və ya mövcud 

komponentlərin parametrləri üzərində dəyişiklik 

aparmaq olmaz. 

 Event`lərin, Listener`lərin, Funksiyaların çağırılması 

standardı olmalıdır. 

 JavaScript kodlar varsa Obyekt Yönümlü yazılması 

daha məqsədə uyğundur.  
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 CSS`lər qeyd etdiyimiz kimi həm komponentlər üzrə, 

həm səhifələr üzrə əvvəlcədən təyin edilməlidir. 

 Bütün layihələr üzrə Login/Signup və Permission/Rule 

səhifələri standard olaraq bir dəfə hazırlanmalıdır və 

hər dəfə eyni səhifələrdən istifadə edilməlidir 

BackEnd üzrə arxitektura standardları 

 Burada metodların yazılmasında adətən ənənəvi 

tiplərdən istifadə edilir (String, float, int, boolean və s.) 

 Ümumi arxitekturada hazırlanan class-metodlar sonda 

KİTABXANA (library) formasına cevrilir. Mənbə 

kodları görsənmir. 

 Metod adları STANDARTDLAR əsasında təyin 

edilməlidir. 

 getProductİnfoByİnfo 

 selectProductListByProductCode 

 getProductNameAfterRegistration 

 Xəta mesajlarının işlənməsi və ümumi mesajların 

işlənməsi  

 Mesajlar kodlaşdırılmalıdır 

 Bütün mesajlar bir nöqtədən keçməlidir 

 Çox-dilli platformada seçilmiş dilə görə mesajların 

göstərilməsi zəruridir. 

 FrontEnd tərəfdə də Xəta və Ümumi mesajların 

görsənmə yeri və dizaynları eyni olmalıdır.  
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 Çox dilli platformanın qurulması aşağıdakılardan ibarət 

olur.  

 Label`lər vahid bir yerdə saxlanılmalıdır. 

 Mesaj kodlarının mətnləri uyğun dillər üzrə vahid 

bir yerdə saxlanılmalıdır. 

 Lüğət (dictionary) məlumatlar (hə/yox, kişi/qadın 

kimi) hər bir dil üçün daxil edilməlidir. 

 Vahid məlumat daşıyıcısının yaradılması 

 Bütün public metodların hamısının giriş və çıxış 

tipləri eyni sinifdən olmalıdır.  

 Bu daşıyıcı KV (key-value),  list, cədvəl 

məlumatlarını rahatlıqda daxil etmək və əldə etmək 

mümkün olmalıdır. 

 VB-dən məlumatlar götürüldüyü zaman bir başa bu 

daşıyıcıya daxil edilir. 

 Daşıyıcıda KV (key-value),  list, cədvəl məlumatlarını 

rahatlıqda kopyalamaq, silmək, yeniləmək və s. kimi 

rahat istifadə edilməsi üçün metodlar olmalıdır. 

 Başqa sözlə Biznes İstəklər nəzərə alınaraq yazılan 

bütün metodların giriş-çıxış tipləri bu daşıyıcı 

sinfindən olmalıdır. Yəni tipik String, int, float, 

boolean tiplərindən istifadə edilmir. 

 Daşıyıcılar adətən Ümumi arxitekturada az nəzərə 

alınır. 

 Çox zaman daşıyısı özündə mesajlarında 

daşınmasını ehtiva edir. 

 JSON/XML standardının təyin edilməsi  
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 FrontEnd ilə əlaqələrin qurulması üçün məlumatların 

JSON /XML standardında və strukturlaşmış şəkildə 

göndərilməsi məqsədə uyğundur. 

 Digər modullarla inteqrasiyada eyni strukturlu 

JSON/XML -in olması zəruridir 

 Bütün tip məlumat daşımaq mümkün olmalıdır. 

Bura KV, cədvəl, cədvəl tipləri, mesajlar, xəta 

mesajları və s. 

 Bütün layihələr boyunca eyni strukturlu JSON/XML-

dən istifadə edilməlidir. 

 Digər sistemlərlə inteqrasiyanın rahat edilməsi üçün 

xüsusi metod və mühit yaradılmalıdır. 

 Bütün layihələr üzrə Login/Signup və Permission/Rule 

kodları dəfə hazırlanmalıdır və hər dəfə eyni kodlardan 

istifadə edilməlidir. 

  BackEnd`də kodların daha da rahat yazılması üçün bir 

necə mövcud sistemlər, framework və arxitekturalar 

mövcuddur. 

 Blackboard. 

 Client-server (2-tier, 3-tier, n-tier, cloud computing 

exhibit this style) 

 Component-based. 

 Data-centric. 

 Event-driven (Implicit invocation) 

 MVC (model–view–controller) 

 DMVC (dispatcher-model–view–controller) 
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 Hierarchical model–view–controller 

 Observer pattern 

 Strategy pattern və s. 

 Mövcud bəzi sistemlər, framework və arxituktura 

siyahısı  

  

 Cədvəl 2-də verilmişdir. 

 Verilənlər bazası ilə əlaqələrin qurulması 

 Sorğularn hazırlanması (ORM) əsasında 

 Sorğuların göndərilməsi 

 Nəticələrin MƏLUMAT DAŞIYICIYA ötürülməsi  

 Back End üzrə optimallaşdırma standardlarında 

aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır. 

 Metodların optimal yazılması 

 CPU usage-in aşağı salınması 

 Əməliyyat müddətini aşağı salmaq 

 RAM-dan istifadəni aşağı salmaq  

Verilənlər Bazası (VB) üzrə arxitektura standardları 

 VB üzrə standardlar adətən istifadə olunan vendordan 

asılıdır. 

 Əsas standardlar İNSERT, UPDATE, DELETE, 

SELECT/VİEW sorğuların hazırlanmasıdır.  

 Foreign Key (Xarici açarların) qoyulmasının 

avtomatlaşdırılması 
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 Primary Key, Unique və s. verilməsinin 

avtomatlaşdırılması 

 VB Strukturun yaradılması üçün ümumi bir mühit 

olmalıdır.  

 Burdan rahatçılıqla sahələri dəyişmək və ENTİTY 

DİAGRAMLARI görmək mümkün olmalıdır 
 

 

Cədvəl 2. Mövcud bəzi sistemlər, framework və arxituktura siyahısı 

Framework Lisenziya 

növü 

Format 

.NET Framework Proprietary Microsoft Silverlight 

AngularJS MIT License JavaScript 

Apache 

Flex formerly 

Adobe Flex 

Apache 2 Adobe AIR, SWF 

Google Web Toolkit Apache 2 JavaScript 

iPFaces mobile 

framework 

Open source BlackBerry, iOS, Java 

ME 

JavaFX Open source jar, applet 

JavaScriptMVC Open source JavaScript, compressed 

and one single file 

Qt Quick GPL, LGPL, 

commercial 

QML 

Remote Application 

Platform 

Open source Java 

Rhomobile Open source Android, BlackBerry, i

OS, Symbian, Windows 

Mobile 

Smart GWT 

& SmartClient 

LGPL, commercial Java server, JavaScript c

lient 

Sproutcore MIT JavaScript 
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Biznes proqram təminatlarının 

layihələndirilməsi 

Burada biz yeni bir BPT-nın hazırlanmasının 

layihələndirilməsi məsələsini müzakirə edəcəyik. Zəruri 

fundamental bilik və bacarıqlar əsas olacaq göstərilibdir. Daha 

detallı layihələndirmə üçün burada qeyd edilənlər kifayət 

etməyə bilər. O zaman digər mənbələrə də müraciət etmək 

lazımdır. 

Ən sadə ifadə ilə idarəetmə demək  görüləcək işlərin təyin etmək 

(texniki tapşırıq), və onları müəyyən vaxt  və məhdud xərclər 

çərçivəsində bitirmək deməkdir. Bunlara  “layihə üçbucağı” və 

ya “üçlük məhdudiyyət” də adlanır. Bunlar layihələrin idarə 

ediməsində əsas məhdudiyyətlərdir ( 

Şəkil 3).  

Bu məhdudiyyətlər layihənin məqsəd, hədəf, gözlənilən 

nəticələr nəzərə alınaraq layihə fəailiyətlərinin tələbləri ilə 

mütləq şəkildə tarazlaşdırılmalıdır.   

Əsas üç məhdudiyyətlərlə yanaşı digər əhəmiyyətli 

faktorlarda mövcuddur. Bunlar haqqında digər səhifələrdə 

ətraflı izah edəcəyik. 

 Keyfiyyət,  

 İnsan resursları,  
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 Maraqlı tərəflər  

 Kommunikasiya  

 Resurslar  

 Risk  

 İntegrasiya və koordinasiyası  

 

Şəkil 3. "Layihə üçbucağı” və ya “Üçlük məhdudiyyət” 

 

Biz burada hər birində istifadə olunacaq fundamental 

konseptlərdən danışacayıq. 

BPT-nin layihələndirilməsini 19 addıma izah etməyə 

çalışacayıq ( 

Şəkil 4).  Xatırladaq ki, bu mərhələlər layihələndirmənin əsas 

elementləridir. Daha detallı layihələndirmək üçün əlavə 

konseptlərlə tanış olmaq zəruridir. 

Texniki 
tapşırıq 

Xərclər Vaxt 
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Aşağıdakı addımlarda göstərilmiş konseptləri mənimsəmək və 

tətbiq etməyə çalışsaq, o zaman biznes proqram təminatlarının 

layihələndirməsi vərdişini artıra bilərik. Beləliklə hər bir 

addımda qeyd edilən konseptləri izah etməyə davam edək. 

 

Şəkil 4. BPT-nın layihələndirmə addımları 

 

  

1. Problemlərin 
seçilməsi və 

təsdiqlənməsi 

2. Tələblərin 
alınması 

3. Tələblərin analizi 
və tapşırıqlar 

siyahısının 
çıxarılması 

4. Hər bir tapşırıq 
üçün işçilərin 

(komanda 
üzvlərinin) təyin 

edilməsi 

5. Hər bir tapşırığın 
yerinə yetirilməsi 

üçün zəruri zamanın 
hesablanması 

6.Tapşırıqlar 
arasında ardıcıllıq 

əlaqəsinin 
qurulması  

7.Büdcənin 
hesablanması  

8.Keyfiyyət 
göstəricilərin təyin 

edilməsi 

9.Risklərin təyin 
edilməsi 

10.Maylstonların 
təyin edilməsi 

11.Tapşırıqların 
icraata 

başlanılmasının 
təsdiqi 

12.İcraat 
müddətində 

zamanın 
yoxlanılması 

13.İcraat 
müddətində 

büdcənin 
yoxlanılması 

14.İcraat 
müddətində 
keyfiyyətin 

yoxlanılması 

15.İcraat 
müddətində 

risklərin 
yoxlanılması 

16.İcraat 
müddətində 

maraqlı tərəflərin 
iştirakının təmin 

edilməsi 

17.İcraat 
müddətində 

kommunikasiyanın 
doğru qurulmasının 

yoxlanılması 

18.Maylstonlar və 
üzrə bitmiş 

hissələrin təhvil 
verilməsi 

19. Layihənin tam 
təhvil verilməsi və 

bitməsi 
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Addım 1. Problemlərin seçilməsi və 

təsdiqlənməsi  

  Biznes dünyasında aşağıdakılarla bağlı ehtiyaclar olarsa, o 

zaman IT dünyasının qapısını döyür və ehtiyacını deyir. 

1. Biznes Proseslərin avtomatlaşdırılması 

2. Hesabatlar 

3. Hardware  

4. Telekommunikasiya  

5. Software (Proqram təminatları) 

6. Verilənlər Bazası 

7. İnformasiya təhlükəsizliyi  

 Normal şərtlərdə "bıçaq sümüyə dirənəndə", "boğaza 

yığılanda" rəhbər işçilər adətən IT dünyasının qapılarını 

döyürlər. 

 Əgər problemləri əvvəlcədən görüb həll etmək istəyirlərsə, 

o zaman: 

1. Bir az enerji və səy göstərməli lazımdır. Bunun görə 

problemlərin təyin edilməsi üçün müəyyən 

konseptlərdən istifadə edilməlidir. Məsələn, SWOT 

analiz, Biznes Proses analiz, Six Sigma, Decision 

Support System, Decision Making System, Səbəb-Nəticə 

analizi, Təsir/İstək analizi, Kontekst diaqram,  Mind 

Map tree, Optimizasiya üsulları və s. 
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2. Enerji və səy göstərmək istəmirsə, bu işi bilən birisinə 

pul qarşılığında həvalə etməlidir və qarşılığında 

problemlərin siyahısını (izahatı ilə birlikdə) yazılı 

formada almalıdır 

 Problem yoxdursa, istək də yoxdur, istək yoxdursa IT 

dünyasının qapısı döyülmür. 

 Bəzən problemlər də olur, istəklərdə olur, lakin IT 

dünyasının qapısı döyülmür. Səbəbini isə .......................... :( 

 Hər dərdin dərmanı anında tapılmır. Uzun bir "get-gəl"dən 

sonra dərman tapılır. 

 Şirkət daxilində də hər problem anında həll edilmir. Bəzən 

problemin həll olunması üçün müəyyən zaman 

gözləməlisən. Burada səbrli olmaqdan başqa bir iş qalmır. 

 

Sifarişçi tərəfdən layihəyə bir başa və ya dolayı yol ilə 

təsir edən hər bir şəxsə maraqlı tərəf deyilir. BPT-da  

maraqlı tərəflər adətən proqram təminatını işlədən 

işçilər, şöbə müdirləri və digər rəhbərliklərdir. Başqa 

sözlə desək sual yarandığı zaman suallar maraqlı 

tərəfdən soruşur. Bu mərhələyə eyni zamanda 

MARAQLI TƏRƏFLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ 

(STAKEHOLDER MANAGEMENT) də deyilir. 
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 Əgər səbrli olmağa vaxt və imkan yoxdursa, o zaman 

probleminin ciddiliyini məsul şəxs(lər)ə (qərar qəbul edən 

şəxs(lər)) izah etməlisiz. 

 Problemin ciddiliyini göstərmək üçün yenə müəyyən 

konsept və usüllardan istifadə edilir. Məsələn: Gəlir-itki 

analizi, biznes proses analizi, iş axışı analizi və s. 

 Əgər müəyyən konsept və usüllardan istifadə edərək 

problemin ciddiliyini göstərmək istəmirsinizsə, o zaman 

özünüz bir alternativ fikirləşin. 

 Problem(lər) seçilməsə və təsdiqlənməsə digər sahələrdə 

olduğu kimi IT dünyasında da bu problem(lər)ə 

baxılmayacaq. Çünki heç kəş şəxsi marağı və ya  köməklik 

niyyəti yoxdursa təsdiqlənməmiş bir məsələyə qol qoymaz. 

 Əgər problem(lər) təbiətcə az vaxt alarsa, o zaman onlar 

layihələndirilməz. Qısa zamanda həll edilər. Buna da HELP 

DESK xidmətləri deyilir.  

 Təsdiqlənməmiş problem(lər) layihələndirilməz. 

 Layihənin başlanması şifahi şəkildə təsdiqlənərsə riskləri 

ÇOOOOX BÖYÜK olur. 

 Layihənin başlanması haqqında məlumat yazılı şəkildə bir 

yerdə saxlanılmalıdır . Ya imzalı vərəq üzərində, ya da 

email-də. 

1. Layihənin başlanması yazılı şəkildə bir yerdə 

saxlanılması özümüzü siğortalamaq deməkdir. 
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2. İnsan unutqan olduğu üçün, gələcəkdə hər hansı bir 

problem yarandığı zaman həmin saxlanılan sənədə 

baxaraq münaqişəni asan həll etmək olur. 

 Hər hansı bir şablondan istifadə edilməlidir (Forma 1). 

 Qarşılıqlı müqavilə bağlandığı halda isə Forma 1 

müqaviləyə əlavə kimi qeyd edilir. 
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Forma 1. Layihə haqqında ümumi məlumat 

Layihənin adı  

Layihə sponsoru  

Layihə icraçısı  

Layihə müddəti  

Layihənin başlama müddəti  

Layihə fazalarının sayı  

1-ci faza üzrə layihə büdcəsi  

2-ci faza üzrə layihə büdcəsi  

Layihənin məqsədi 

 

 

Sifarişçi tərəfin öhdəlikləri 

1.   

2.   

İcraçı tərəfin öhdəlikləri 

1.   

2.   

Maraqlı tərəflər 

N Ad\Soyad Vəzifə Şirkət 

1.     

2.     

Layihə komandası 

N Ad\Soyad Vəzifə Şirkət Öhdəçilik 

1.      

2.      

Gözlənilən nəticələr 

1.   

2.   

Risk və Məhdudiyyətlər 

1.   

2.   

Maylstonlar 

1.   

2.   

İmzalar 

N Ad\Soyad Vəzifə Şirkət Öhdəçilik İmza 

1.       
2.       
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   Addım 2. Tələblərin alınması  

 Layihənin təsdiqlənməsi üçün tələblər öncədən alınmalıdır. 

1. Tələblər adətən a) adı, b) izahatı, c) məsul şəxs(lər), d) 

ən gec bitmə vaxtı və e) təhvil alan şəxs hissələrindən 

ibarət olmaqla cədvəl formasında doldurulur. 

2. Tələblər dəqiq göstərilməyəndə layihənin planlama və 

analiz hissələrində ciddi gecikmələr və qeyri-dəqiqliklər 

ortaya çıxır. Nəticə etibari ilə son nəticədə dəqiq həll 

tapılmayacaq. 

3. Tələblərin hamısının qarşılanması layihənin bitməsi 

deməkdir. Ona görə tələblər siyahısında diqqətli olmaq 

lazımdır. 

 Hər bir tələb üzrə məsul şəxs və təhvil alan şəxlər 

göstərilibdir.  

1. Məsul şəxs göstərilmədiyi halda   analiz və digər 

etaplarda yaranan sualları şoruşulacaq adam 

olmayacaqdır.  

2. Nəticə etibari ilə, layihədə gecikmə baş verir.  

3. Göstərilən tələb qarşılandığı zaman məsul şəxs 

tərəfindən təhvil alınması təsdiqlənməlidir ki, həmin 

tələb bitmiş hesab edilsin. 

4. Tələblərin təvil alınmasının təsdiqlənməsi ya vərəq 

üzərində imzalanaraq və ya email göndərilməklə 

mümkündür.  
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 Tələblər sıyahısı 100% cədvəl şəklində hazırlanmalıdır və 

elektron formada bir yerdə saxlanılmalıdır (Forma 2).  

 Əgər tələblər siyahısı yoxdursa, artıq layihəyə böyük 

risklərlə başlamış oluruq  

1. Tələblər  siyahısı alındıqdan sonra artıq IT dünyası 

tələbləri analiz etməyə və görüləcək işlərin siyahısını 

təyin etməyə başlayır.  Görüləcək işlərin siyahısınına 

tapşırıqlar deyəcəyik. 

2. Tapşırıqların təyin edilməsi üçün bir çox metodlar 

mövcuddur. 
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Forma 2. Tələblər matrisi 

Layihənin adı  

Layihə sponsoru  

Layihə icraçısı  

Layihə müddəti  

Layihənin başlama müddəti  

Tələblər matrisi 

N Tələbin adı  Geniş izahat  Tələb 

edən  

Aiddiyyatı 

qurum  

Təhvil 

alan  

Bitmə 

vaxtı  

1.        

2.        

3.        

İmzalar 

N Ad\Soyad Vəzifə Şirkət Öhdəçilik İmza 

1.       
2.       
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Addım 3. Tələblərin analizi və 

tapşırıqlar siyahısının çıxarılması  

 Biznes proseslərdə görülən fəaliyyət ardıcıllığı diaqram 

olaraq çəkilir və analiz edilir. 

1. Fəaliyyətlər SVO Prinsipi əsasında hazırlanmalıdır. 

2. Fəaliyyətlər alt-fəaliyyətlərə bölünə bilməyəcək 

səviyyəyə qədər bölünməlidir. 

3. Müəyyən bir proqram təminatı vasitələrindən istifadə 

edilməlidir:Microsoft Visio, Draw.io (veb portal), Gliffy 

(veb proqram),  ArxiMate, Bonisoft və s. 

4. Müəyyən bir standardlardan, yəni işarələrdən istifadə 

edərək diaqramlar çəkilməlidir: UML, BPMN, Sequence 

Flow,  Information Flow və s. 

 

Layihələrin idarə edilməsində əsas məsələ 

tapşırıqların təyin edilməsidir. Tapşırıqlar 

siyahısı olduqdan sonra zaman, büdcə, risk və s. 

amillləri təyin etmək mümkün olur. Ona görə 

də layihələrdə birinci növbədə tapşırıqlar dəqiq 

və doğru təyin edilməlidir. Buna eyni zamanda 

TAPŞIRIQLARIN İDARƏEDİLMƏSİ (SCOPE 

MANAGEMENT) də deyilir. 
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 Biznes proseslərdə mövcud  olan bütün fəaliyyətlərin 

siyahısı cədvəl şəklində hazırlanmalıdır (KİM? NƏYİ? NƏ 

EDİR? suallarına cavab verəcək şəkildə) 

 Fəaliyyətlər alt-fəaliyyətlərə bölünə bilməyəcək səviyyəyə 

qədər 

 Əgər hazır informasiya sistemi alınacaqda o zaman 

aşağıdakı tapşırıqlar təyin ediləcəkdir. 

1. Fəaliyyətlər siyahı əsasında proqram təminatı 

xüsusiyyətləri və modullar təyin edilir. 

2. Texniki göstəricilərin təyin edilməsi. 

3. Kriteriyaların təyin edilməsi 

4. Vendorlardan təklif planın alınması 

5. Vendorlardan gələn təkliflər əsasında məhsulun 

seçilməsi 

6. Alış-satış müqaviləsinin bağlanması 

7. Məhsulun çatdırılması 

8. Məhsulun quraşdırılması 

9. Ödənişlərin edilməsi 

10. Təlimlərin keçirilməsi 

 Əgər yenidən informasiya sistemi qurulacaqsa o zaman 

aşağıya doğru davam edirik. 

 Fəaliyyətlər siyahısından verilənlər bazasında saxlanılacaq 

parametrlər (attributlar) təyin edilir. 

 Parametrlər (attributlar) üzərində kontrollar  təyin 

edilməlidir. 
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 Fəaliyyətlər siyahısı əsasında FrontEnd üzrə tapşırıqlar 

siyahısı hazırlanır 

1. Veb dizayn ilə bağlı tapşırıqlar 

2. Ajax Sorğular üçün tapşırıqlar 

3. JavaScript əməliyyatları üçün tapşırıqlar 

 Fəaliyyətlər siyahısı əsasında BackEnd üzrə tapşırıqların 

siyahısı hazırlanır. 

1. Biznes istəyin proqramlaşdırılması 

2. Kontrolların proqramlaşdırılması 

3. VB-əməliyyatların yerinə yetirilməsi 

 Fəaliyyətlər siyahısı əsasında Verilənlər bazası üzrə 

tapşırıqların siyahısı hazırlanır.  

 Hesabatların hazırlanması ilə bağlı tələblər də olarsa, o 

zaman aşağıdakı kimi əlavə tapşırıqlar yaranacaqdır. 

1. Hesabat forması nümünəsi hazırlanaraq iştifadə 

olunacaq parametrlər təyin edilməlidir. 

2. Hər bir parametrin VB-dəki yerini (hansı cədvəl və 

sütün) təyin etmək lazımdır. 

3. Hesabatı hazırlanması üçün SQL  Script və ya bənzəri 

kodlar yazılmalıdır. 

4. Hesabat nəticələri test edilməlidir 

 Tapşırıqlar siyahısı tam hazır olandan sonra artıq demək 

olar ki, bütün görüləcək işlər təyin edilmiş olur. 

 Tapşırıqlar siyahısı çox olduğu üçün məcburuq onları hər 

hansı online və ya daxili sistemdə qeyd edək. 
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1. Redmine, Producteev, Project Management Studio, 

Project Libre, TeamWork, Google Gannt Pro və s. 

2.  Bütün tapşırıqlar eyni siyahıda olmalıdır. Yəni layihədə 

olan bütün tapşırıqlar yeni siyahıda göstərilməlidir. 

3. Tapşırıqları yenidən qruplaşdırmaq analizi daha da 

çətinləşdirir.  

 Tapşırıqlar siyahısının ümumi görünüşü Forma 3-dəki kimi 

olacaq.  Bu addımda sadəcə Tapşırıqların adı və Geniş İzahatı 

hissəsi doldurulur. 

 BPT-də tapşırıqları qruplaşdırMAmaq daha məsləhətlidir. 

Tapşırıqları qruplaşdırmaq kontrolları mexanizmini 

çətinləşdirir. 
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Forma 3. Tapşırıqlar siyahısı (komanda üzvləri və zaman daxil olmaqla) 

Layihənin adı  

Layihə sponsoru  

Layihə icraçısı  

Layihə müddəti  

Layihənin başlama müddəti  

Tapşırıqlar siyahısı 

N Tapşırığın adı Geniş izahat Məsul şəxs Prioritet Müddət 
Başlama 

vaxtı 

Bitmə 

vaxtı 

Asılı 

Tapşırıq 

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

İmzalar 

N Ad\Soyad Vəzifə Şirkət Öhdəçilik İmza 

3.       
4.       
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Addım 4. Hər bir tapşırıq üçün işçilərin 

(komanda üzvlərinin) təyin edilməsi  

 Tapşırıqlar siyahısı daxil edilən sistemdə işçilər  (komanda 

üzvləri) üçün hesab açılır  

 Hər bir işçini (komanda üzvünü) uyğun görülən 

tapşırıqlara təyin edir. 

 Komanda üzvünü uyğun tapşırıqlara təyin etmə prosesini 

ya layihə rəhbəri, yada layihə koordinatoru edir. 

 Bu prosesə İnsan Resursların İdarəedilməsi  (HR 

Management) deyilir. 

 Adətən komanda üzvləri təyin ediləndə bilikləri, bacarıqları, 

təcrübəsi, zəruri vaxtının olub olmaması, komanda ilə işləmək 

bacarığı və s. faktorlar nəzərə alınır. 

 Komanda üzvlərinin idarə edilməsi üçün bir çox konsept və 

yanaşmalar var. 

1.  Tuckman ladder  

2. Abraham Maslow 

3. Frederick Herzberg 

4. David McClelland 

5. Douglas McGregorin motivasiya konsepti 

6. H. J. Thamhain və D. L. Wilemon işçilərə təsir etmə 

konsepti 

7. Stephen Coveyin işçilər və komandanın daha effektiv 

işləməsi konsepti və s. 

 Bu konseptlərdən burada bəhv etməyəcəyik.  
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 Çox sadə bir yanaşma ilə məsələyə yanaşacayıq. Zəruri 

biliyi və vaxtı varsa həmin tapşırığı müəyyən edilmiş işçiyə 

təyin edilir. 

 Tapşırıqlara komanda üzvləri təyin edildikdən sonra vahid 

sistemdə qeyd edilməlidir. 

 Bu addımda Forma 3-də Məsul Şəxs hissəsi doldurulur. 
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Addım 5. Hər bir tapşırığın yerinə 

yetirilməsi üçün zəruri zamanın 

hesablanması  

 Hər bir tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zəruri zamanı 

hesablanmaq lazımdır. 

1. Müəyyən metodlardan istifadə edərək hesablamaq 

mümkündür: Ekspert fikirləri, Analoq dəyərləndirmə, 

Parametrik dəyərləndirmə, 3-Nöqtə dəyərləndirməsi və 

s. 

2. Ən sadə və ən çox istifadə edilən metod analoq 

dəyərləndirmədir. 

3. Bir əvvəlki bənzər tapşırıqlara baxaraq sərf olunan 

zaman götürülür və aradakı fərq faizi göstəricisinə 

vurularaq yeni alınan dəyər götürülür. 

 Tapşırıqlar siyahısı daxil edilən sistemdə hər bir tapşırıq 

üçün təqribi sərf olunan zamanı qeyd etmək lazımdır. 

 Bu addımda Forma 3-də Müddət hissəsi doldurulur. 

Ekspert fikirləri:  

Bir ekspertdən fikir almaq. Həmin ekspert əvvəlcə cəlb 

olunduğu bənzər  layihələrdəki işləri nəzərə alaraq, şəxsi bilik 

və bacarıqları əsasında söylədiyi zamandır.  
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Analoq dəyərləndirmə 

 Şirkətin mövcud arxitekturası və sistemi əsasında əvvəlki 

layihələrdə baxılan tapşırığa bənzər tapşırıqlara sərf olunan 

zaman götürülür.  Tapşırıqlar arasındakı fərq nisbətində əldə 

edilən zaman əvvəlki zamana əlavə edilir. 

Məsələn:  Satış kompaniyasının avtomatlaşdırılmasa sərf 

olunan zamanı hesablamanq üçün əvvəlki layihələrdə buna 

bənzər bir tapşırıq təqribən 23 saat zaman sərf edilmişdir. Yeni 

tələbdə daha bir kompaniya növü artıq olduğu üçün və buna 

əlavə olaraq təqribən 4 saat zaman sərf olunacağına görə 

yekun zaman təqribən 23+4=27 saat olacaqdır.  

Parametrik dəyərləndirmə 

Ümumi bir alqoritm əsasında vaxt və qiyməti hesablamaq 

üçündür. Məsələn işçinin 1 saatının xidmət haqqı 20 AZN 

olarsa, 30 saatlıq iş üçün 600 AZN ümumi məbləğ edəcək.  

3-Nöqtə dəyərləndirilməsi:  

Zamanın hesablanması üç parametrdən asılı olaraq hesablanır.  

 M (Most Likely): Verilən tapşırığı bitirməyin ən real vaxt dəyəri,  

 O (Optimistic): Tapşırığın ən ideal halda bitmə zamanı,  
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 P (Pessimistic): Tapşırığın ən pis halda bitirmə zamanı.  

 

Bu dəyərlər verildiyi zaman ortalama zaman aşağıdakı 

formulalar ilə tapılır: 

 

ORTALAMA ZAMAN = (M+O+P)/3 

və ya  

ORTALAMA ZAMAN = (O+4M+P)/6 
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Addım 6.Tapşırıqlar arasında ardıcıllıq 

əlaqəsinin qurulması  

 Əgər hər hansı bir tapşığın başlanması üçün zəruri bir 

tapşırıq varsa, qeyd edilməlidir. 

 Bu halda əvvəlki tapşırıq bitmədən carı tapşırığa başlamaq 

olmaz. Məsələn: 1) Birinci Verilənlər bazası yaradılmalıdır 

daha sonra SQL scriptlər işlədilsin, 2) Birinci switch və ya 

router quraşdırılmalıdır ki, daha sonra konfiqurasiya 

edilsin. 

 Asılılıq diaqram olaraq göstərmək mümkündür. 

 Hər bir tapşırığa icra müddəti təyin edildiyi üçün  və onlar 

arasında asılılıq əlaqəsi verildikdə, birinci tapşırığa nəzərən 

digər asılı tapşırıqların başlama və bitmə vaxtını təyin 

etmək mümkündür.   

 Hər bir tapşırığın başlama və bitmə zamanı da ayrıca daxil 

etmək mümkündür. 

 Bu addımda Forma 3-də Başlama Vaxtı və Bitmə Vaxtı hissəsi 

doldurulur. 

 Forma 3-də verilmiş tapşırıqların başlama və bitmə 

vaxtlarına, məsul şəxlərə görə qrafik şəkildə təsvir etmək 

üçün ən yaxşı üsul GANTT DİAQRAMIdır (  
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 Şəkil 5). 

 Bu etapda artıq tapşırıqlar siyahısı, başlama və bitmə 

zamanı və məsul şəxslər artıq məlum olduğu üçün 

tapşırıqlar təqvim cədvəlini hazır olur (Şəkil 6).  

 Tapşırıqlar təqvim cədvəli əsasında aşağıdakılar 

mümkündür: 

1. Tapşırıqlar arasındakı əlaqəqi görmək  

2. Hər bir tapşırığa təyin edilmiş məsul şəxsləri görmək  

3. Hər bir komanda üzvünün zamanlar üzrə görəcəkləri 

tapşırıqların siyahısı görmək  

4. Layihənin başlama-bitmə zamanlarını təyin etmək 

5. Layihə müddətində bütün işlərin siyahısı təyin etmək 
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Şəkil 5. Gantt Diaqramına nümunə 

(a) 

Tapşırıqlar 
Y A N V A R   

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 30 31 

Login səhifəsinin 

hazırlanması 
   Murad Həsənov               

Ödənişlər üçün səhifənin 

hazırlanmsı 
Malik Qasımov                 

Ödəniş üçün VB cədvəlinin 

qurulması 

İradə 

Camalova 
                   

Ödənişlər üçün BackEnd 

metodlarının hazırlanması 
    İradə Camalova           

Sifarişlərdə kompaniyaların 

hesablanmasındakı 

mexanizmi dəyişmək 

Namiq Heydərov                 

Sifarişlərdə anbarların 

seçilməsini əlavə etmək 
       Namiq Heydərov         

(b) 
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Şəkil 6. Təqvim üzrə tapşırıqların komanda üzvlərinə təyin edilməsi  

  

(a) 

Günlər Y A N V A R 
2  

Ödənişlər üçün 

səhifənin 

hazırlanmsı 

(Malik 

Qasımov) 

Ödəniş üçün 

VB cədvəlinin 

qurulması 

(İradə 

Camalova) 

 
Sifarişlərdə kompaniyaların 

hesablanmasındakı 

mexanizmi dəyişmək  

(Namiq Heydərov) 

3   
4   
5 

Login 

səhifəsinin 

hazırlanması  

(Murad 

Həsənov) 

 
6  

Ödənişlər üçün 

BackEnd 

metodlarının 

hazırlanması  

(İradə Camalova) 

9  
10  
11   

Sifarişlərdə anbarların 

seçilməsini əlavə etmək 

(Namiq Heydərov) 

12   
13    
16    
17    
18    
19     
20     
23      
24      
25      
26      
27      
30      
31      

(b) 
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Addım 7.Büdcənin hesablanması  

 Büdcə iki hissədə hesablanır: sabit xərclər və dəyişən xərclər 

 Layəhənin əvvəlində zəruri olan və yalnız bir dəfə sərf 

olunan xərclərlə sabit xərclər deyəcəyik. Layihə 

başlamazdan əvvəl printerlərin, laptopların  alınması. 

 Layihə başladıqdan sonra aylıq və ya müəyyən perioddan 

bir yaranan xərclər dəyişən xərclərdir. Maaşlar, Ofis 

xərcləri, taksi servisi xərcləri, və s. 

 Maaşlar adətən işçi-saat əsasında hesablanır (man hours). 

Yəni bir işçinin bir saat ərzində verdiyi xidmət haqqı nisbəti 

əsasında hesablanır. 

1. Hər bir işçinin işçi-saatı təyin edilməlidir. Məs: 30 

AZN/saat, 18 AZN/saat və s. 

2. Təyin edilmiş tapşırıqların icra müddəti işçi-saatına 

vurularaq aylıq xərclər təyin edilir (5 saat x 30AZN/saat 

= 150 AZN) 

 Bütün xərclər toplanaraq layihə büdcəsi təyin edilir. 

 Bəzən əvvəlcədən layihə büdcəsini təyin etmək çətin olur. O 

zaman müəyyən metodlar istifadə edilərək təqribi büdcə 

təyin etmək mümkün olur. Ekspert fikirləri, Analoq 

dəyərləndirmə, Parametrik dəyərləndirmə, 3-Nöqtə 

dəyərləndirməsi və s. 

 Yekunda günlük, həftəlik və aylıq büdcə cədvəli hazırlanır 

(Cədvəl 3). 
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 Bəzən eyni biznes prosesdə təyin edilmiş fəaliyyətlərin 

giriş-çıxış müxtəlif olduğu üçün dəqiq büdcəni hesablamaq 

çətin olur.  

 Daha detallı büdcə hesablanması üçün adətən hər bir 

şirkətin özünə məxsus standardı olur. Biz burada sadə və 

primitiv şəkildə xərclərin hesablanmasını qeyd edəcəyik. 

 Bu mərhələ eyni zamanda XƏRCLƏRİN İDARƏEDİLMƏ-

SİNİN (COST MANAGEMENT) bir hisssəsidir. 
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Cədvəl 3.Büdcənin hesablanması nümunəsi 

 
Ay 1 Ay 2 Ay 3 Ay 4 Ay 5 Ay 6 Ay 7 Ay 8 Ay 9 Ay 10 Ay 11 Ay 12 

Maaş Xərcləri 

(AZN) 
12000 12000 12000 12000 18000 18000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Digər xərclər 

(AZN) 
4750 9850 3850 7350 7350 7400 13900 7400 7440 13940 7480 7480 

             

             

Server xərcleri 200 200 200 200 200 250 250 250 290 290 330 330 

Ofis kirayəsi və 

karguzarlıq 

xərcləri 

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Seminar və 

vorkşoplar 

xərcləri 

2000 8000 2000 500 500 500 7000 500 500 7000 500 500 

company style - 

veb design 
900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seyahet xercleri 0 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Development 

environment 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CMS xercler 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Security 

sertificates 
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
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Addım 8.Keyfiyyət göstəricilərin təyin 

edilməsi  

 Müştərilərin tələbləri əsas keyfiyyət göstəricisi kimi qəbul 

edilir. 

 Bacardıqda müxtəlif və sayca çox test ssenariləri 

hazırlansın. 

 Bu addıma eyni zamanda KEYFİYYƏTİN 

İDARƏEDİLMƏSİ (QUALITY MANAGEMENT) də 

deyilir. 

 Keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanması üçün müxtəlif test 

üsulları mövcuddur: 

1. Unit Testing 

2. Integration Testing 

3. Functional Testing 

4. System Testing 

5. Stress Testing 

6. Performance Testing 

7. Usability Testing 

8. Acceptance Testing  

9. və s. 

 Bütün bu testləri aparmaq həm çox zaman alır, həm də xeyli 

xərc tələb edir. 
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 Ona görə də hansı testlər aparılacaqsa onların siyahısı 

tələblər matrisinə əlavə  etmək olar və ya ayrıca bir yerdə 

də qeyd etmək olar. 

 Unit Testing: Proqramlaşdırma mühitində görülən testlərdir. 

Adətən proqrammistlər tərəfindən yerini yetirilir. İlkin verilən 

analiz nəticəsində birinci testi mühəndislər aparıllar. 

 Integration Testing: Modullar və digər sistemlər arasındakı 

inteqrasiyanı yoxlamaq üçün istifadə edilir. Bura APİ-lar, fərqli 

qruplar tərəfindən yazılmış kodların birləşdirilməsi və s 

daxildir. 

 Functional Testing: Proqram təminatının tələb olunan bütün 

funksionallığı ehtiva edib-etmədiyini yoxlamaq üçün istifadə 

edilir. Burada öncədən təyin edilmiş giriş məlumatları əsasında 

əldə olunan nəticələr yoxlanılr. Əgər nəticələr doğru olmasa 

yenidən o hissəyə baxılır.  

 Performance Testing: Proqram təminatının server və ya virtual 

maşında özünü neçə aparmasını test etmək üçündür. Bura 

adətən CPU və RAM istifadəsinin nisbəti nəzərdə tutulur. 

 Usability Testing: Proqram təminatının istifadəçilər tərəfindən 

nə dərəcədə rahat istifadə edilməsini yoxlamaq üçündür.  

 Acceptance Testing:Məhsul müştərinin tələblərini ödəyib-

ödəmədiyini yoxlamaq üçün istifadə edilir.   

 və s. 



 

58 

 ©Anar Rüstəmov, me@anarrustamov.com 

Addım 9. Risklərin təyin edilməsi  

 BPT layihələrində adətən 5 tip risklər mövcud olur. 

1. Yeni və sınaqdan çıxmamış texnologiyalar 

2. İştifadəçi və funksional tələblər 

3. Proqram və sistem arxitekturası 

4. Performans 

5. Şirkət daxili idarəetmə 

 Sadalanan maddələr içərisində yarana biləcək risklərin 

qarşısını almaq üçün RİSK TƏDBİRLƏR MATRİSİ təşkil 

edilməlidir. 

 BPT  layihələrində risklər yaranarsa bir başa zaman və 

xərclərə təsir edir. 

 BPT layihələrində əsas xərcləri FrontEnd və BackEnd 

proqrammistlərin sərf etdiyi zaman qarşılığıdan aldıqları 

məvacib (maaş) olduğu üçün, zamanın uzanmasına təsir 

edən bütün amillər RİSK kimi götürülür.  

 RİSK TƏDBİRLƏR MATRİSİ riskin adı, yaranma səbəbi, həll 

üsulu, məsul şəxs sütünlarından ibarət olur (Forma 4). 

 Bu addıma eyni zamanda Risklərin İdarəedilməsi (Risk 

Management) də deyilir. 
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Forma 4. Risk Tədbirlər Matrisi forması 

Layihənin adı  

Layihə sponsoru  

Layihə icraçısı  

Layihə müddəti  

Layihənin başlama müddəti  

Risk Tədbirlər siyahısı 

N Riskin adı Yaranma səbəbi Həll üsulu Məsul şəxs 

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

İmzalar 

N Ad\Soyad Vəzifə Şirkət Öhdəçilik İmza 

5.       
6.       
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Addım 10.Maylstonların təyin edilməsi  

 Layihənin icraatı müddətində bir araya gəlib işin gedişini 

analiz etmək üçün öncədən təyin edilmiş tarixlərdir. 

1. Tapşırıqlar siyahısı yoxlanılır 

2. Layihənin zamanı yoxlanılır 

3. Layihənin büdcəsi yoxlanılır 

4. Risklər və keyfiyyət göstəriciləri yoxlanılır 

 Maylstonlar adətən modullar və ya biznes proseslərdə təyin 

edilən fəaliyyətlərin avtomatlaşdırılmasının bitmə 

zamanlarına uyğun təyin edilir. 

 Təyin edilmiş maylstonlarda bitməli olan tapşırıqlar , 

modullar, fəaliyyətlər nəzərdən keçirilir, zaman və xərclər  

planlama üzrə gedişatı izlənilir. 
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Addım 11.Tapşırıqların icraata 

başlanılmasının təsdiqi  

 Tələblər matrisi, tapşırıqlar siyahısı, tapşırıqlar təqvim 

cədvəli, keyfiyyət göstəricisi siyahısı, risk tədbirlər matrisi, 

hazır olduqdan sonra artıq tapşırıqların icraatına başmaq 

olar. 

 Bunun üçün gərək bir daha rəhbərlik tərəfindən 

təsdiqlənmə prosesi başlanılsın. 

 Bəzən bütün işlər planlaşdırılsada, komanda üzvləri təyin 

edilsədə BPT-nın icraatına, yəni kodlaşdırılmasında 

başlamaqda müəyyən problemlər çıxa bilir. 

 Mənfi təsir edən amillər, ödənişlərdən, şirkət 

strukturundakı dəyişiklik, sifarişçi tərəfin ən son anda 

fikrinin dəyişdirilməsi və s. ola bilər. 
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Addım 12.İcraat müddətində zamanın 

yoxlanılması  

 Tapşırıqlar təqvim cədvəli əsasında layihənin vaxtında 

gedib-getmədiyini təyin etmək olur. 

 Əgər vaxtda hər hansı bir gecikmə varsa onun səbəbi  

araşdırılmalıdır. 

 BPT-nın layihələndirilməsində zaman riskləri adətən biznes 

istəklərin dəqiq olmaması və kodlaşdırma üçün vahid 

proqram arxitekturasının olmamasıdır. 

 Əvvəlcə qeyd etdiyimiz kimi BPT layihələndirilməsində, 

əsasəndə icraat müddətində, maraqlı tərəflərin istəklərində 

xırda da olsa dəyişikliklər ola bilir. 

 Agile Layihələndirmənin indiki zamanda populyar 

olmasının da əsas səbəbi, biznes istəklərin dəyişkən olduğu 

muhitdə, layihələrin icraat müddətində zamanda az 

gecikmənin olmasıdır.  

 Zamanda gecikmə olduğu zaman adətən onun layihəyə 

büdcəsinə təsir etməsini də hesablamaq yaxşı olardı. 

 Yenə qeyd edək ki, BPT-da əsas xərcləri FrontEnd və 

BackEnd proqrammistlərin maaşları tutur. 

 Gecikmə vaxtı isə təbii ki, əlavə xərc deməkdir. 

 Vaxtda gecikmə olduğu zaman ya əlavə resurslar əlavə 

edilir və ya əlavə maaş qarşılığında günlük iş saatları 

artırılır (overtime). 
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Addım 13.İcraat müddətində büdcənin 

yoxlanılması  

 Büdcə cədvəli əsasında layihənin hesablanmış və 

planlanmış büdcə üzrə getdiyi analiz edilir.  

 Büdcənin yoxlanılması müəyyən metod və üsullar vasitəsitə 

hesablanır  

1. Planned value (PV): Plan üzrə baxılan tarixə qədər neçə 

manatlıq iş görülməli idi.  

2. Earned value (EV): Plan üzrə  baxılan tarixə qədər neçə 

manatlıq iş görülüb. Bunun üçün bizə bitmiş işlərin 

faizi lazımdır. Faiz göstəricisi sadə halda ya bitmiş 

tapşırıqların sayının ümumi tapşırıqların sayına nisbəti, 

yada baxılan tarixə qədər geçən zaman müddətinin 

ümumi layihə müddətinə nisbəti kimi hesablanır. 

3. Actual cost (AC). Baxılan tarixə qədər realda nə qədər 

büdcəlik (yəni, neçə manatlıq) iş görülüb. 

4. Schedule variance (SV): Zamanda nə qədər yayınma 

var. SV = EV – PV 

5. Cost variance (CV): Büdcədə nə qədər yayınma var.   

CV = EV – AC 

6. Schedule performance index (SPI): Zaman üzrə 

performans indeksi.  SPI = EV/PV 

7. Cost performance index (CPI): Büdcə üzrə performans 

indeksi. CPI = EV/AC 

 Büdcədə artıq sərfiyyat olarsa, o zaman  



 

64 

 ©Anar Rüstəmov, me@anarrustamov.com 

1. Çox vaxt alan tapşırıqların analiz etmək və vaxtı 

azalmaq lazımdır. 

2. Testərin sayını azaltmaq (əgər digər risklərə yol 

açmayacaqsa) lazımdır. 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Ümumi maliyyə sisteminin avtomatlaşdırılması üçün təqribən bir il zaman və 

100.000 AZN büdcə ayrılmışdır. Altı ay sonra təqribən 45.000 AZN vəsait 

xərclənmişdir. Halbuki plan üzrə 55.000 AZN vəsait xərclənməli idi. Bu halda:  

Planned Value (PV) =  55,000 AZN 

Actual Cost (AC) = 45,000 AZN 

Earned Value (EV) = (100,000 * 0.5) = 50,000 AZN 

SV = EV – PV = 50,000 AZN - 55,000  AZN = -5,000 (pis halddır, < 0) 

SPI = EV / PV = 50,000 AZN / 55,000 AZN = 0.91 (pis haldır, < 1) 

CV = EV– AC = 50,000 AZN-45,000 AZN = 5000 AZN (yaxşı haldır, > 0) 

CPI = EV / AC = 50,000 AZN / 45,000 AZN = 1.11 (yaxşı haldır, > 1) 
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Addım 14.İcraat müddətində 

keyfiyyətin yoxlanılması  

 Təyin olunmuş maylstonlar əsasında keyfiyyət 

siyahısındakı maddələr tək-tək yoxlanılır. 

 BPT-nın hazır olan hissələri istifadəyə verməmişdən öncə 

daxildə test etmək daha məqsədə uyğun olardı.  

 8-ci addımda təyin edilmiş keyfiyyət göstəricilər əsasında 

yoxlamalar aparılmalıdır. 

 Əgər unit, funksionallıq və performans test aparılması təyin 

edilibdirsə, bunlardan kənar testlər aparılmaz. Əks halda 

əlavə zamana və xərclər yaranacaqdır. 

 Adətən FrontEnd və BackEnd üçün testlər ayrıca aparılması 

daha məqsədə uyğundur. 

 Keyfiyyət göstəricilərini ödəməyən hissələr yenidən 

FrontEnd və ya BackEnd proqrammistlərə geri göndərilir.  

 Keyfiyyət göstəricilərini ödəməyən hissələrrə BUG deyilir. 

 Əgər analiz xətası varsa, o zaman istəklər biznes analitikə 

yenidən göndərilir. 
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Addım 15.İcraat müddətində risklərin 

yoxlanılması  

 Təyin olunmuş maylstonlar əsasında RİSK TƏDBİRLƏR 

MATRİSİndə verilmiş maddələr tək-tək yoxlanılır 

 Əgər baxılan tapşırıq(lar) üzrə vaxt və zamana təsir edəcək 

risklər varsa, baxılan hissənin yenidən layihələndirilməsinə 

ehtiyac duyulur. 

 Daha öncədə qeyd etdiyimiz kimi BPT-da əsas risklər 

tapşırıqlarında kodlaşdırılmasında yaranan kecikmələrdir. 

 Gecikmələrin səbəbi araşdırılmadan risk səviyyəsini 

müəyyən etmək çətin olar. 
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Addım 16.İcraat müddətində maraqlı 

tərəflərin iştirakının təmin edilməsi  

 Maylstonlar əsasında yoxlanılma aparıldığı zaman maraqlı 

tərəflərin fikirləri daimə nəzərə alınır. 

1. Təklif, fikir və iradlar yalnız əvvəlcədən TƏYİN 

EDİLMİŞ TƏLƏBLƏRda giriş məlumatları, proseslər, 

şərtlər-lə bağlı ola bilər.  

2. Yeni və tamamilə fərqli bir biznes proses, yeni hesabat 

və ya köklü dəyişiklik ola bilməz. 

 Maraqlı tərəflərdən gələn təklif, fikir və iradlar yeni 

TAPŞIRIQ kimi qeyd edilir və 5-ci addımdan aşağıya doğru 

proseslər təkrarlanır. 

 Bu addım MARAQLI TƏRƏFLƏRİN 

İDARƏEDİLMƏSİNİN (Stakeholder Managament) bir 

hissəsidir.  
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Göründüyü kimi 16-cı addımda Maraqlı Tərəflərdən yeni 

istəklər ola bilir. Hər istəyə yeni tapşırıq kimi bağılmalıdır. 

Yeni tapşırıq kimi bağıldığı zaman artıq 5-ci addıma 

qayıtmalı oluruq. Həmin tapşırıqlar yenə 16-ci addıma 

çatanda bir daha həmin maraqlı tərəflərə görstərilir. 

Müəyyən bir dəyişiklik olsa yenədən 5-ci addıma qayıdılır. 

Yəqin ki, sizdə burada bir dövrün yarandığını hiss edirsiz. 

Bu halda əsas məsələ 5-16-5 addımlarında dövrlərin 

sayınının azaldılmasını, az zamanın sərf olunması və nəticə 

etibarilə xərclərin az olmasını təmin etməkdir. Bunun üçün 

müxtəlif metodlar və yanaşmalar mövcuddur: 

1. Agile Yanaşma 

2. RAD (Rapid Application Development) 

3. JAD (Joint Application Development) 

4. Scrum  

5. Prototyping və s. 
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Addım 17. İcraat müddətində 

kommunikasiyanın doğru 

qurulmasının yoxlanılması  

 Hər bir fəaliyyətin nəticəsi sistemdə qeyd edilməlidir. 

 Hər bir fəaliyyətin nəticəsi imza tələb edilirsə imzalanır və 

nüsxələri məsul şəxlər və layihə rəhbərində saxlanılır. 
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Addım 18. Maylstonlar və üzrə bitmiş 

hissələrin təhvil verilməsi  

 Bitmiş hissələr təhvil verildikcə təhvil-təslim sənədləri 

imzalanmalıdır və ya mail ilə hər bir komanda üzvləri, 

maraqlı tərəflər, layihə rəhbərinə göndərilir. 

 Təhvil-təslim hissəsi keyfiyyət göstəriciləri və tələblər 

matrisi əsasında həyata keçirilir. 

 Bütün tapşırıqlar bitəndə artıq layihəni bağlamaq olar.  

 Layihə bitincə yenə təhvil-təslim sənədləri imzalanmalıdır. 
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Addım 19. Layihənin tam təhvil 

verilməsi və bitməsi  

 Layihə bitəndən sonra isə məhsul tam  istifadəyə verilir. 

 Yaranan xətalarda XƏTA TAPŞIRIĞI (BUG) kimi sistemdə 

qeyd edilir 

 Bütün XƏTA TAPŞIRIQLARI (BUG) həll edilməlidir. 

 Layihə tam təhvil verildikdən sonra adətən 3 ay, 6 ay və ya 

12 ay pulsuz dəstək xidmətləri verilir. 

 Pulsuz dəstək xidmətləri verildikdən sonra isə ödənişli 

formada dəstək vermək olar. 
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19 addıma layihələndir və 
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