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Xülasə. Məqalə sistemin vahid informasiya məkanına inteqrasiyası 

problemlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Modulun giriş üzərində həyata 

keçirilən vahid informasiya məkanına daxil olmasına imkan verən alt 

sistemin yaradılması nəzərdən keçirilir. Məqsəd  sistemin AES Radio Rabitə 

ASC-nin müəssisəsinin vahid informasiya məkanına inteqrasiyası üçün 

modulun yaradılmasıdır. 

 
Açar sözlər: Vahid informasiya məkanı, planlaşdırılan ritm, optimal həll 

yolu, iqtisadi səmərəlilik. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the 

problems of integration of the system into a single 

information space. The creation of a subsystem 

that allows the module to access a single 

information space implemented at the entrance is 

considered. The purpose is to create a module for 

the integration of the system into a single 

information space of the enterprise of AES Radio 

Rabita OJSC. 
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Резюме. Статья посвящена исследованию 

проблем интеграции системы в единое инфор-

мационное пространство. Рассматривается соз-

дание подсистемы, позволяющей модулю по-

лучить доступ к единому информационному 

пространству, реализованному на входе. Целью 

является создание модуля для интеграции 

системы в единое информационное простран-

ство предприятия ОАО «АЭС Радио Рабита». 

Ключевые слова: Единое Информационное 

Пространство, запланированный ритм, опти-

мальное решение, экономическая эффектив-

ность. 

 

1. Giriş 

Hər bir müəssisə üçün ritmik iş çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə iş prosesində hər 

bir iş yerində və ərazidə, hər bir istehsal bölməsində müəyyən bir vaxt ərzində çox sayda 

məhsul istehsal edilə bilər. Belə iş, bir qayda olaraq, çox effektivdir, rasionaldır və yüksək 

istehsal mədəniyyətinə işarədir. Bununla birlikdə istehsal təcrübəsi sübut edir ki, ciddi şəkildə 

müəyyənləşdirilmiş və əvvəlcədən hesablanmış bir ritm əldə etmək çox çətindir. Bunun üçün 

bütün struktur bölmələrin hərəkətlərinin tam koordinasiyasını təmin etmək, onların istehsal 
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mütənasibliyini təmin etmək, razılaşdırılmış istehsal ritminin mümkün pozulmalarını daim 

izləmək və müəyyən bir ərazidə müəyyən bir ritm pozulduqda düzəlişlər etmək lazımdır. 

Planlaşdırılan ritmdən kənarlaşmalar müəssisədə böyük iqtisadi itkilərə səbəb ola bilər. 

Emalatxanaların və bölmələrin iş vaxtının kəsilməsinə, normal istehsalın bərpası üçün əlavə 

xərclərə gətirə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün hər bir xidmət  sahəsi öz fəaliyyətini 

müəssisənin bütün şöbələri ilə əlaqələndirməlidir. Buna əməliyyat-istehsalının 

planlaşdırılması prosedurlarının tətbiqi ilə nail olunur. 

İndiyə qədər işlənmiş əməliyyat-təqvim planlaşdırma metodikalarının əksəriyyəti 

praktik əhəmiyyətini azaldan sadələşdirilmiş tapşırıq modellərinə əsaslanır, və ya bu 

metodikalar yalnız müəyyən xüsusi şərtlər üçün tətbiq olunur. Buna görə şəbəkə diaqramının 

qurulmasını vahid istehsal məkanına birləşdirmək üçün bir proqram modulu hazırlamaq üçün 

aktual bir vəzifə mövcuddur. 

Məqalədə imzalar dəstindən ibarət interfeyslərdən istifadə edərək istehsal planlaşdırma 

sistemləri ilə intermodullu qarşılıqlı əlaqənin yaradılmasına baxılır. Bu məqsədlə aşağıdakı 

məsələlər araşdırılır: 

- qarşılıqlı əlaqənin təşkili üçün istehsalin vahid informasiya məkanının informasiya alt 

sistemlərinin təhlili; 

- dizayn nümunələrinin təhlili və istehsal planlaşdırma sistemləri ilə intermodular 

arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək vəzifəsi üçün optimal həll yolunun seçilməsi; 

- əlaqəli informasiya sistemlərindən məlumat almaq üçün  interfeysin yaradılması; 

- tətbiq olunan proqram həllərinin istehsalın vahid informasiya məkanına əsaslanaraq 

yerləşdirilməsi. 

Məqalənin əsas nəticəsi digər inteqrasiya vasitələrindən istifadə etmədən müxtəlif 

verilənlər bazalarından istifadəni birləşdirməyə imkan verən Object Relation Mapping 

sistemindən istifadə etməklə müxtəlif DBMSlər üçün "Fasad" nümunəsini tətbiq etməkdən 

ibarətdir.  

 

2. Vahid informasiya məkanı 

Vahid informasiya məkanı verilənlər bazası və bankları, onların saxlanması və 

istifadəsi texnologiyaları, ümumi prinsiplər əsasında və informasiya təsirini təmin edən 

ümumi qaydalara əsasən fəaliyyət göstərən informasiya və telekommunikasiya sistemləri və 

şəbəkələrinin məcmusudur. 

Qurumun vahid informasiya məkanının yaradılması çox aktual bir məsələdir ki, onun 

həlli yalnız  şöbələrin və işçilərin fəaliyyətini tənzimləməklə yanaşı, qərar qəbuletmə sürətini 

də artırmağa imkan verir.  Texniki cəhətdən bu problem müxtəlif yollarla həll edilə bilər. 

Bunlardan biri korporativ portal və ya vahid aparat-proqram həlli əsasında təşkilatda istifadə 

olunan sistemlərin inteqrasiyası ola bilər. 

Vahid informasiya məkanı aşağıdakı əsas komponentlərdən ibarətdir: 
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- müəyyən edilmiş müvafiq informasiya daşıyıcılarında  ehtiva edən informasiya 

resursları, verilənlər və biliklər; 

- vahid informasiya məkanının fəaliyyətini və inkişafını təmin edən təşkilati strukturlar, 

xüsusən də məlumatların toplanması, işlənməsi, saxlanması, yayılması, axtarışı və ötürülməsi; 

- müvafiq informasiya texnologiyalarına əsaslanan informasiya ehtiyatlarına, o 

cümlədən proqram və texniki vasitələrə çıxışı təmin edən informasiya qarşılıqlı əlaqə 

vasitələri. 

Vahid informasiya məkanının xarakterik bir xüsusiyyəti onun quruluşlu olmasıdır, yəni  

onun elementləri vurğulanır, aralarında əlaqələr qurulur, təyinatlar təqdim olunur, elementlər 

və əlaqələr təmzinlənir. 

Müxtəlif növ informasiya məkanlarında quruluşlu xüsusiyyəti müxtəlif dərəcələrdə 

ifadə edilə bilər. Yüksək səviyyə, informasiya sisteminin proqram-texniki vasitələrindən 

istifadə etməklə məlumatları sənəd şəklində təqdim etmək və məlumatları idarə etmək imkanı 

yaradır.  

İnformasiya məkanının strukturlaşdırılmasının 5 dərəcəsini fərqləndirirlər: 

- strukturlaşmamış informasiya məkanı; 

-  zəif strukturlaşmış informasiya məkanı; 

- strukturlaşmış informasiya məkanı; 

- rəsmiləşdirilmiş-strukturlaşmış informasiya məkanı; 

- kompüter-strukturlaşdırılmış informasiya məkanı. 

Vahid informasiya məkanının informasiya ehtiyatlarının rolunda təkcə məlumatlar 

deyil, həm də müxtəlif tətbiqetmə proqramları da çıxış edə bilər. Bu halda vahid bir 

informasiya məkanının hər bir informasiya sistemində verilənlərin işlənməsi metodlarının bir 

hissəsi digər informasiya sistemlərindən mövcud tətbiqlər şəklində həyata keçirilir. Məsələn, 

iki informasiya sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı birinci sistem ikincinin təklif etdiyi 

serverlərdən istifadə edir, və nəticədə artıq işlənmiş məlumatlar əldə edir. Bu məlumatlar daha 

sonra birinci informasiya sisteminin komponentləri ilə emala məruz qala bilər. Bu yanaşma 

paylanmış,  qarşılıqlı bir memarlığa uyğundur. Bu memarlığa əsasən, müxtəlif informasiya 

sistemlərindən hər hansı bir tətbiqlər müştəri qismində çıxış edə bilər və ya bir-birinə 

münasibətdə, bir server olaraq bu və ya digər problemləri birlikdə həll edə bilər. Mövcud 

yanaşma tətbiqin təkrarlanmasını minimuma endirir. Tətbiqlərin müxtəlif informasiya 

sistemləri arasında paylanması tətbiqetmə və aparat ehtiyatlarının optimal yüklənməsinə nail 

olmağa imkan verir və buna görə ümumilikdə sistemlərin informasiya ehtiyatlarından 

səmərəli istifadəyə səbəb olur. 

Verilənlər bazası sxemini bilmək, yalnız bu verilənlər bazasından məlumatları emal 

edən tətbiq üçün lazımdır. Server məlumat sistemi tərəfindən təmin edilən və məlumatların 

işlənməsi üsullarını tətbiq edən müştəri xidmətlərindən istifadə, silinmiş verilənlər bazası 

sxeminin dəyişdirilməsi problemini həll etməyə imkan verir. Xüsusi informasiya sistemlərinin 

çərçivəsində təkcə verilənlərin yerləşdirilmədiyindən həm də onların işlənməsi metodları 
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olduğundan, vahid informasiya məkanını təşkil edən informasiya sistemlərinin idarə edilməsi, 

uyğunlaşdırılması və dəyişdirilməsi xərclərində əhəmiyyətli dərəcədə azalma müşahidə 

olunur. 

Beləliklə, vahid informasiya məkanının konsepsiyası aşağıdakı xüsusiyyətlərlə 

xarakterizə olunur: 

- aparat və sistem proqramlarından asılı deyildir; 

- beynəlxalq və sənaye standartlarına söykənir;  

- sistemin genişlənməsini təmin edir, yəni, mövcud informasiya sistemlərinə yeni 

komponentlərin əlavə edilməsinin sadəliyi və asanlığı; 

- köhnə fəaliyyət göstərən tətbiqetmələrin yeni məlumat sistemlərinə inteqrasiya etməyə 

imkan verir; 

- təhlükəsizliyi, etibarlılığı və nöqsanlara dözümlülüyü təmin edir; 

- mütəxəssislərin formalaşdırılmış biliklərini toplamaq, təkrarlamaq və inkişaf etdirmək 

imkanı yaradır;  

- informasiya sistemlərinin yaradılması üçün ümumi xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə 

azaldır. 

 

3. Ümumi informasiya məkanlarının qurulmasının əsas prinsipləri 

Vahid informasiya məkanının qurulması üçün əsas tələb - məlumatların kompüter 

mühitində saxlanılması üçün uyğun olan verilənlərin vahid (elektron) təsviri formasıdır. 

Vahid informasiya məkanının formalaşması və inkişafı, ilk növbədə, mövcud informasiya 

ehtiyatlarına sürətli çıxışı təmin etmək və onların vahid informasiya məkanına daxil edilməsi 

üzərində iş aparmağı təmin edir. Bu həm ənənəvi daşıyıcılarda mövcud olan məlumatların 

elektron formaya çevrilməsini həm də elektron formada artıq mövcud olan məlumatlara 

ümumi girişin təqdim edilməsini nəzərdə tutur. 

Vahid informasiya məkanının tətbiqi - informasiya sistemləri və onların ayrı-ayrı 

tətbiqləri kimi bir-birilərinin qarşılıqlı əlaqəsi standartını yaratdıqda və izlədikdə mümkündür. 

Mövcud mərhələdəki məlumatlandırma vasitələri və sistemlərinin standartlaşdırılması 

və sertifikatlaşdırılmasının hərtərəfli olması vahid informasiya məkanının formalaşması və 

inkişafı üçün xüsusilə zəruridir. Keyfiyyət və rəqabət qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün 

çıxış mərhələsi olan informasiya texnologiyaları vasitələrinin və məlumatlandırma 

sistemlərinin sertifikatlaşdırılması, tam tənzimləmə, metodoloji və instrumental dəstəyi tələb 

edir. Terminal qurğularından istifadəçilərin korporativ sistemə girmələrini təmin etmək üçün 

məlumat, rabitə protokolları və rabitə təqdimatını tənzimləyən beynəlxalq standartları da 

tətbiq etmək lazımdır. 

Beləliklə, vahid informasiya məkanını dəstəkləmək üçün avtomatlaşdırılmış 

sistemlərin qurulması üçün aşağıdakı strategiya təqdim olunur: 
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- məlumat obyektlərinin təsviri genişləndirmə imkanı ilə təsvir etmək üçün dinamik 

vasitələrin yaradılması, bu obyektlər haqqında məlumatlar artdıqca verilənlər bazası 

strukturunda lazımi şəkildə göstərilməklə; 

- vahid informasiya məkanına dəstək verən sistem yaratmaq; 

- bir-biri ilə əlaqəli obyektlərin işlənməsi üçün konfiqurasiya imkanı ilə informasiya 

obyektlərində məlumatların işlənməsi üçün alət dəstinin yaradılması; 

- vahid informasiya məkanını əvvəlki nəsil IP-dən yeni qovşaqlara genişləndirərkən 

informasiya sistemində məlumatların köçürülməsi üçün effektiv bir texnologiyanın 

yaradılması (qovşaq altında məlumatı emal edən subyekt başa düşülür); 

- bir neçə obyektdə əlaqəli məlumatları emal edən tətbiqetmələrin yaradılması 

texnologiyasının işləyib hazırlanması. 

Vahid informasiya məkanını dəstəkləyən proqram vasitələrinin əsas xüsusiyyətləri 

məlumatın sadəliyi və effektivliyi və vahid informasiya məkanının fəza genişlənməsi 

olmalıdır. Belə bir sistemin qurulması prosesi, informasiya obyektlərinin işlənilməsi, onların 

ilkin təsviri və alətlərin inkişafı da daxil olmaqla vahid informasiya məkanının nüvəsinin 

formalaşması ilə başlayır. Vahid informasiya məkanının nüvəsi formalaşdıqdan sonra ən çox 

istifadə olunan texnologiyalardan istifadə edilir, onların arasında ən çox istifadə olunan 

texnologiyalar "Aşağıdan yuxarı" və “Yuxarıdan-aşağı” texnologiyalarıdır. 

“Yuxardan-aşağı” texnologiyası inteqrasiya qovşaqlarının formalaşması ilə vahid 

informasiya məkanının qurulmasına başlamağı nəzərdə tutur. Bu vəziyyətdə vahid  

informasiya sahəsinin paylanması bir növ ağac quruluşuna malik olan struktura görə baş verir. 

İnformasiya inteqrasiyası qovşaqlarının birinci səviyyəsi formalaşır ki, bu da vahid 

informasiya məkanının nüvəsi ilə "budaqları" ilə bağlanır.  İnteqrasiyanın ikinci səviyyəsi 

"budaqları" ilə əvvəlki qovşaqnan əlaqə yaradır və s. (inteqrasiya qovşaqlarını yarada bilən 

avtomatlaşdırılmış bir iş stansiyası yaranana qədər). Belə bir yanaşma mövcud proqram 

vasitələrindən dərhal imtina etməyi nəzərdə tutmur. Lakin istifadə edildiyi təqdirdə toplanmış 

məlumatların vahid informasiya məkanının depolarına köçürülməsi tələb olunur. Bundan 

əlavə, təklif olunan texnologiyaya uyğun olaraq bir-biri ilə əlaqəli bir neçə obyektlə işləmək 

üçün şəxsi proqramlar hazırlamaq mümkündür. 

"Aşağıdan yuxarı" texnologiyası əhəmiyyətli bir üstünlüyə malikdir - vahid 

informasiya məkanının işinə başlamaq üçün vahid informasiya məkanının proqram və aparat 

nüvəsini formalaşdırmağa imkan verən bir və ya daha çox hesablama qovşaqlarının 

(serverlərin) vasitələri lazımdır. Belə qovşaqlara əsasən verilənləri saxlama sistemi, emal 

mərkəzi, sistem tətbiqi serveri, depo və s., yerləşdirilir.  Vahid informasiya məkanının bir 

nüvəsini yaratmaq, “Yuxarıdan-aşağı” texnologiyasında istifadə edilən tədbirlərin həyata 

keçirilməsini tələb edir.  Ancaq işə salındıqda vahid bir informasiya məkanına daxil olan 

qovşaqların sayının məhdud olması səbəbindən ümumi xərclərdə və həyata keçirilmə 

müddətində bir qədər azalma var. 
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NPP Radiokommunikasiya ASC-nin vahid informasiya məkanı ümumi məlumat 

bazalarının məcmusudur ki, orada məlumatların saxlanması, yenilənməsi, axtarışı və 

ötürülməsi üçün vahid qaydalar mövcuddur.Belə bir informasiya mühiti məhsul istehsalını 

hazırlamaq prosesində bütün iştirakçılar arasında sənədsiz qarşılıqlı əlaqə yaratmağa imkan 

verir. 

 

4. Müəssisənin NPP Radiokommunikasiya ASC-də informasiya sahəsi 

İnformasiya resursu təşkilatın bütün şöbələrini və xidmətlərini əhatə edir. Bu mənada 

bir müəssisənin informasiya məkanı haqqında danışa bilərik. Bu terminlə nəinki məlumat və 

emal vasitələri, həm də informasiya münasibətlərinin coğrafiyası başa düşülür. 

NPP Radiokommunikasiya ASC-nin informasiya məkanı məlumatların saxlanması, 

yenilənməsi, axtarışı və ötürülməsi üçün vahid qaydaları olan verilənlər bazasının 

məcmusudur. Belə bir informasiya mühiti məhsulun hazırlanması prosesində bütün 

iştirakçılar arasında sənədsiz qarşılıqlı əlaqə yaratmağa imkan verir. Bu vəziyyətdə, daha öncə 

yaradılan məlumatlar vahid bir informasiya məkanında saxlanıldıqdan sonra təkrarlanmır və 

mübadilə prosesində yenidən qeyd tələb olunmur, aktuallığını və bütövlüyünü qoruyub 

saxlıyır. Bu gün vahid informasiya məkanı çərçivəsində müəssisə Pilot sistemlərinə əsaslanan 

inteqrasiya olunmuş ASCON həllini təqdim edir və uğurla inkişaf etdirir: PLM, Şaquli, 

Kompakt 3D. 

Müəssisənin informasiya məkanı informasiya emalının texniki vasitələri, kompüter və 

telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə formalaşır.  Onların qarşılıqlı əlaqəsi 

və istifadəsi formasından asılı olaraq vahid informasiya müəssisəsinin həyata keçirilməsinin 

dörd əsas səviyyəsini ayırmaq olar. 

Alət istehsal edən müəssisələrdə ERP sistemlərinin tətbiqinin nəticələrinin təhlili, 

PLM konsepsiyasının inkişafındakı əsas meyllər, dizayn və texnoloji hazırlıq və istehsalın 

operativ idarə olunması proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsi aşağıdakı məlumat sistemlərinin 

funksiyalarını müəssisənin vahid müəssisə proqramına birləşdirməyin zəruriliyini ortaya 

qoydu: CAD (kompüter dəstəkli dizayn sistemi), CAM (texnoloji hazırlıq sisteminin 

istehsalı), PDM (məlumat saxlama sistemləri), FRP (maliyyə planlaşdırma sistemləri), MRP ll 

(resurs idarəetmə sistemləri), MEZ (əməliyyat istehsalını planlaşdırma sistemləri). 

Müxtəlif müəssisələrin avtomatlaşdırılması nəzərdən keçirilmiş təcrübəsini nəzərə 

alaraq, PLM və ERP konsepsiyalarının qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə alınmaqla vahid 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılan məlumat bazası hazırlanmışdır.  Vahid 

müəssisə idarəetmə avtomatlaşdırma sistemini yaratmaq üçün istifadə olunan yanaşma 

dizayn, texnoloji, istehsal və maliyyə uçotu proseslərinin kompleks avtomatlaşdırılmasına 

yaxınlaşmağa imkan verdi. 

Qarşılıqlı fəaliyyət göstərən informasiya sistemlərinin məcmusu olaraq inteqrasiya 

olunmuş avtomatlaşdırılmış sistemin yaradılması metodu bizə gələcəkdə   genişlənmə 
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mexanizmlərini, yeni avtomatlaşdırma sistemlərinin müəssisənin vahid informasiya məkanına 

inteqrasiyasını təmin etməyə imkan verir. Vahid avtomatlaşdırılmış sistemin inkişaf 

prosesinin davamlı olduğunu və tətbiq olunan inkişaf və tətbiqetmə metodologiyası ilə 

dəstəkləndiyini qeyd etmək lazımdır. Bu şəkildə hazırlanmış və tətbiq olunan 

avtomatlaşdırılmış sistem, müəssisənin daha da inkişaf etməsi üçün maneə yaratmayan, 

əksinə bu prosesə töhfə verən zəruri məlumat dəstəyi verir. 

Bitişik (əlaqəli) inteqrasiya sistemləri. 

Xarici sistemlərlə inteqrasiyanın alt sistemi aşağıdakı avtomatlaşdırılmış sistemlərlə 

informasiya qarşılıqlı əlaqəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur: 

- dizayn sənədlərinin uçot sistemi; 

- texnoloji sənədlərinin uçot sistemi; 

- istehsalat dispetçer sistemi. 

Alt sistemin əsas vəzifələri bunlardır: 

- Şəbəkə sxemi ilə layihə sənədlərinin qeydiyyat sistemi arasında məlumatların elektron 

formada qəbulu və ötürülməsi; 

- Şəbəkə və texnoloji sənədlər sistemi arasında məlumatların elektron formada qəbulu 

və ötürülməsi; 

- şəbəkə ilə istehsalın dispetçer sistemi arasında elektron formada qəbulu və ötürməsi. 

 

5. Sistemin vahid informasiya məkanına inteqrasiyası metodları 

NPP Radiorabitə ASC-nin hərtərəfli inteqrasiya edilmiş müəssisə idarəetmə məlumat 

sisteminin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində nəzərdə tutulmuş təcrübə ümumi 

elmi yanaşmaların, sistem prinsiplərinin və kompleks çox səviyyəli sistemlərin qurulması, 

planlaşdırılması, istismarı və inkişafının ümumi qanunlarının inteqrasiyasına əsaslanır. 

Bu bizə inteqrasiya olunmuş məlumat idarəetmə sistemlərinin layihə prosesini 

təlimatçı-texnoloji hazırlıq və elektron avadanlıq istehsalının operativ idarəetmə proseslərinin 

qarşılıqlı əlaqəsi üçün vahid dinamik sistemlərin yaradılması prosesi kimi nəzərdən keçirməyə 

imkan verir. 

Vahid inteqrativ idarəetmə məlumat sisteminin quruluşu və tərkibi elə seçilməlidir ki, 

gələcəkdə müəssisənin vahid informasiya məkanı çərçivəsində PLM və ERP sinif 

sistemlərinin inteqrasiyasını həyata keçirə bilək. Vahid inteqrasiya edilmiş bir sistem 

çərçivəsində müxtəlif avtomatlaşdırma sistemlərinin "tikişsiz" inteqrasiyasının təşkili, metod 

və prinsipləri, məhsul istehlakçısı ilə qarşılıqlı əlaqəli proses nəzarətinin 

avtomatlaşdırılmasına keçməyə imkan verəcəkdir ki, bu da şübhəsiz müəssisənin iş 

proseslərini yeni mərhələyə qaldıracaq və xərcləri daha da azaldacaq və istehsal olunacaq 

məhsulların rəqabət qabiliyyətini artıracaqdır. 

Hal-hazırda informasiya sistemləri müəssisənin idarəetmə sisteminə getdikcə nüfuz 

edir. Bu vəziyyətdə müvafiq sahələrdə xüsusi məhsul proqramları istifadə olunur. Bunu 

nəzərə alaraq mövcud sistemlərin vahid bir sahəyə inteqrasiyası vacibdir, onun həlli qlobal 
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miqyasda idarə və mühasibat qeydiyyatın aparılmasına, məlumatların təkrarlanmasının 

qarşısını almağa, məlumatların bütövlüyünü və ardıcıllığını təmin etməyə imkan verir. 

Nəticə. Məqalədə klassifikasiya işləri inteqrasiya sistemlərinin qurulmasında mövcud 

olan prinsiplə təhlil edilmişdir və müəssisənin vahid informasiya məkanının formalaşdırılması 

metodları, onların strukturu, əsas funksiyaları araşdırılmış, verilən profilli proqram 

məhsullarının reallaşdırılması metodları təhlil edilmişdir. İnformasiya sisteminin əsas 

funksional tələbləri formalaşdırılmış, onun işlənib hazırlanması məsələsi həll edilmişdir. 
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