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STANDARTLARI VƏ PROBLEMLƏRİ 

Məqalədə veb-analitika haqqında ətraflı məlumat verilir. Veb-analitikanın yaranma tarixi, müasir 

vəziyyəti, standartları, alətləri təqdim olunur. Veb-analitika sahəsindəki problemlər tədqiq edilir və 

bu sahədə aparılan elmi-nəzəri tədqiqatlar təhlil edilir. 

Açar sözlər: veb-analitika, veb-analitikanın alətləri, vebometriya, İnternet imperializmi. 

Giriş 

Hazırda İnternet şəbəkəsi informasiya və biliklərin əldə olunması üçün ən zəngin mənbədir. 

İnformasiya və biliklər istifadəçilərə veb-saytlar vasitəsilə təqdim olunur. Netcraft şirkətinin 

1995–2017-ci illər üçün təqdim etdiyi statistikaya görə, veb-saytların və domen adlarının ümumi 

sayı 1 milyard 100 minə yaxın, kompüterlərin ümumi sayı isə 6,5 milyarda yaxındır [1].  

Veb-saytlar vasitəsilə real məkanda baş verən proseslər İnternetə inikas olunduğundan 

istifadəçilərin veb-saytlardakı davranışını izləməklə, bu prosesləri analiz etmək, oradan biliklər 

əldə etmək və qərarlar qəbul etmək mümkündür. Həmçinin, veb-saytların strukturunda, 

kontentində, naviqasiyasında problemlərin aşkara çıxarılması məqsədilə veb-analitikanın 

aparılması zəruridir. 

Veb-analitika (ing. Web analytics) – veb-saytların monitorinqinin aparılması, keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi və optimallaşdırılması üçün istifadəçilər haqqında informasiyanın toplanılması, 

ölçülməsi, tədqiqi və təsviridir [2]. Veb-saytların keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün texnoloji, 

dizayn, informasiyanın dolğunluğu və aktuallığı üzrə monitorinqin aparılması zəruridir. Veb-

saytların optimallaşdırılmasında məqsəd, axtarış sistemlərinin nəticəsi kimi veb-saytın 

mövqeyinin yaxşılaşdırılması (ing. Search Engine Optimization, SEO), veb-saytdan istifadənin 

rahatlığının təmin edilməsi (ing. usability), istifadəçinin brauzerində yüklənmə sürətinin 

artırılması (ing. Web performance), yüksəkkeyfiyyətli kontentin təqdim edilməsi və sairədir.  

Veb-analitikanın məqsədlərindən biri də veb-saytların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. 

Hər bir ölkə öz informasiya məkanının təhlükəsizliyini təmin etmək məcburiyyətindədir. Nəzərə 

alsaq ki, müharibə şəraitində olan ölkələr virtual məkanda da informasiya müharibəsi aparır, 

ölkənin informasiya məkanının qorunması daha da aktuallaşır. Veb-analitik göstəricilərlə veb-

saytlara yönəlmiş təhlükələrin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və hücumların qarşısını almaq 

mümkündür. Müxtəlif təhlükəsizlik tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, dünya üzrə ən 

çox haker hücumlarına məruz qalan ölkələr sırasında ABŞ, Almaniya, Çin, Rusiya və s. ölkələri 

göstərmək olar. 

Veb-saytlara yönəlmiş təhlükələrdən biri də zərərli kontentin yerləşdirilməsidir. 

İstifadəçiləri cəlb etmək üçün veb-saytlarda yerləşdirilmiş gizli linklər arzuolunmaz kontentə 

gətirib çıxarır. İntellektual idarəetmə sistemlərini tətbiq etməklə veb-saytlardakı linklər arasında 

əlaqələr müəyyənləşdirilə bilər və arzuolunmaz, zərərli kontentdən yayınmaq olar.  

İnternet mühitində insanın fərdi, korporativ və etnik psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, 

insanlarda İnternet asılılığı ilə bağlı tədqiqatlar aparılır. Bu tədqiqatlar nəticəsində insanın onlayn 

(ing. online) davranışını, maraqlarını, dini mənsubiyyətini araşdırmaq, zəif və güclü 

xüsusiyyətlərini müəyyən etmək və müxtəlif əlamətlərə görə qiymətləndirmə aparmaq 

mümkündür. Toplanmış fərdi məlumatları ümumiləşdirməklə İnternet istifadəçilərinin şəhər, ölkə, 

region daxilində davranışını müəyyən etmək olar. 

İnternetdə biznes məqsədilə veb-analitikanın aparılması çox aktualdır. Veb-analitika 

İnternet-marketinqin əsasını təşkil edir. Veb-analitik göstəricilər marketinq şirkətlərinə bazarı 
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təhlil etməyə, alıcıların mallara münasibətinin monitorinqini aparmağa, istifadəçilərin axtardığı 

məhsullar və xidmətlər haqqında informasiya toplamağa və s. imkan verir. Alıcıların mallara 

münasibətinin monitorinqini aparmaq üçün ziyarətçilərin veb-saytdakı davranışı, üstünlük verdiyi 

mal və xidmətlər haqqında informasiya analiz edilir. Analizin nəticəsində şəbəkədə fəaliyyət 

göstərən bir çox şirkətlər öz sahiblərinə milyardlarla dollar mənfəət gətirirlər [3].  

Veb-analitikanın tətbiqi ilk baxışda göründüyündən daha genişdir, onun vasitəsi ilə veb-

saytın konversiya (ing. website conversion) göstəricisinin yüksəldilməsi, veb-saytdan imtina 

göstəricisinin aşağı salınması və veb-resursun funksionallığının, ziyarətçilərin sayının artırılması 

mümkündür. Konversiya göstəricisi – veb-saytda hər hansı bir fəaliyyət göstərən ziyarətçilərin 

sayının veb-sayta daxil olan ziyarətçilərin ümumi sayına nisbətidir, faizlə ölçülür [4]. 

Veb-analitika veb-saytların bir sıra problemlərini həll etməklə yanaşı, özü də təhlükələrin 

yaranmasına səbəb olur. Məsələn, rəqabət mühitində olan şirkətlər öz rəqibləri haqqında 

məlumatları əldə edərək bazarda üstünlük əldə etməyə çalışırlar. Bunun üçün intellektual axtarış 

agentlərinin tətbiqi ilə veb-mühitin monitorinqi aparılır və veb-saytlardan toplanmış informasiya, 

müştərilərin sosial mediada rəqiblərin məhsulları və xidmətləri haqqındakı fikirləri və s. analiz 

edilir və bunlar şirkət tərəfindən qərarların qəbulu üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bundan əlavə, istifadəçilərin daxil olduğu veb-saytlar, axtarış sistemlərində verdiyi sorğular, 

sosial şəbəkələrdəki hesablarındakı məlumatlar veb-analitik alətlər vasitəsilə toplanaraq müəyyən 

ölkələrin ixtiyarına verilir. Müxtəlif sahələr üzrə araşdırmalar ölkənin milli təhlükəsizliyinə 

yönəlir. Dövlətin daxilində gedən siyasi, sosial, iqtisadi, hüquqi və s. proseslər haqqında 

məlumatların toplanması və analizi ölkə ilə bağlı qərarların qəbul edilməsinə imkan verir, ölkələrin 

daxili işlərinə qarışılır. Bu da İnternet-imperializmə (ing. Internet-imperialism) gətirib çıxarır. 

Məqalədə veb-analitikanın yaranma tarixi və müasir vəziyyəti, əsas mərhələləri, standartları 

göstərilmişdir. Veb-analitikanın problemləri araşdırılmış və bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar 

təhlil edilmişdir. 

Veb-analitikanın yaranma tarixi və müasir vəziyyəti 

1990-cı illərin əvvəllərində İnternetdə veb-saytların analizi onların unifikasiya göstəricisi 

(ing. Uniform Resource Locator – URL) əsasında aparılırdı. Brauzerdə veb-saytların unifikasiya 

göstəricisini daxil etdikdə, nəticə fayl və ya istinad şəklində müştəriyə göndərilirdi. Bəzən müxtəlif 

səhvlərin meydana gəldiyi, faylların göndərilmədiyi və ya istinadların düz olmadığı aşkar edilir, 

bu da öz növbəsində imtinaya gətirib çıxarırdı. Bu halda veb-serverin qeydiyyat faylları araşdırılır 

və orada veb-serverə müraciətlər haqqında informasiya axtarılırdı [5].  

Veb-serverin jurnallarının həcmi artdıqca, veb-proqramçılar veb-jurnalların fayllarını 

avtomatik təhlil edən və elementar göstəriciləri (IP ünvan, brauzerin tipi, əməliyyat sistemi, tarixi, 

vaxt və s.) təqdim edən ilk proqram təminatını yazdılar. İlk analizatorlarından biri olan “Analog” 

proqram təminatı 1995-ci ildə Stiven Turner (ing. Stephen Turner) tərəfindən yaradılmışdır.  

Bir neçə il sonra kommersiya veb-analitikası meydana gəldi. WebTrends aləti vasitəsilə 

hesabatlar qrafik və diaqram formasında təqdim edilməyə başlandı. Beləliklə, biznes qrupların 

geniş kütləsi veb-analitikaya cəlb olundu. 2000-ci ildə veb-analitika daha da inkişaf etməyə 

başladı. Accrue, WebTrends, WebSideStory və Coremetrics kimi şirkətlər bu sahədə aparıcı 

istehsalçılar kimi formalaşdılar. Eyni zamanda, veb-saytlardan məlumat toplamaq üçün yeni 

standart kimi JavaScript proqramlaşdırma dilinin imkanlarından istifadə olunmağa başlandı. 

Beləliklə, məlumat toplamaq çox sadələşdi: veb-səhifə yüklənən zaman hər bir veb-səhifəyə əlavə 

olunmuş JavaScript kodu toplanmış məlumatları veb-serverə göndərməyə imkan verdi.  

Növbəti addım veb-saytda kliklərin sıxlığını (ing.click density) təyin edən funksiyanın 

yerləşdirilməsidir. Bu funksiya vasitəsi ilə müəyyən vaxt ərzində ziyarətçilərin veb-saytda hansı 

veb-səhifələrə keçid etdiklərini dəqiq müəyyən etdirmək mümkün oldu [5]. 

Kliklərin sıxlığını təyin edən funksiya vasitəsilə əldə olunmuş məlumatlar tədricən böyük 

həcmli məlumatlara (Big Data) çevrildi. Toplanan məlumatlara hansı veb-səhifələrə baxılıb, hansı 
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məhsullar alınıb, veb-saytda nə qədər vaxt keçirilib, hansı mənbələrdən keçid olunub və s. daxildir. 

Veb-analitika sahəsində bu mərhələ 1990–2000-ci illəri əhatə edir və veb-analitika 1.0 və ya biznes 

analitikası adlandırılır (şəkil 1). 

    Şəkil 1. Veb-analitika 1.0 

Şəkil 1-də böyük dairə əldə olunan məlumatları əks etdirir [6]. Bir müddətdən sonra məlum 

olur ki, toplanmış məlumatlar əsasında əldə olunan nəticələr çox azdır (kiçik dairə). Kliklər 

sıxlığını təyin edən funksiya vasitəsilə toplanmış məlumatlar “nə?” (hansı?) sualına cavab verir. 

İstənilən ziyarətçi tərəfindən edilən hər kliki (ziyarətçinin veb-saytda daxil olduğu veb-səhifələr) 

izlədikdə, veb-saytda hansı səhifələrə baxıldığını, hansı məhsulların alındığını, nə qədər vaxt 

keçirildiyini, hansı mənbələrdən keçid olunduğunu və s. təyin etmək olar. Lakin veb-analitikanın 

qarşısında qoyulan məsələləri effektiv həll etmək üçün təkcə “nə?” sualına deyil, həm də bir çox 

açar suallara da cavab vermək lazım gəlirdi. 

Veb-analitika 1.0 2000-ci illərdə veb-analitika 2.0 və ya böyük verilənlərin analizinə (ing. 

Big Data Analytics) çevrilərək mürəkkəb məsələləri  ̶  sosial şəbəkələr, mobil verilənlər, çağrı-

mərkəzləri qeydiyyatları kimi strukturlaşdırılmış (relyasiya strukturlu verilənlər bazası) və 

strukturlaşdırılmamış (mətn, şəkillər, audio, video fayllar) məlumatları da əhatə etdi [7].  

Veb-analitika 2.0 – veb-saytdakı məlumatların kəmiyyət və keyfiyyət baxımından analiz 

olunmasıdır. Veb-analitika 2.0 paradiqması şəkil 2-də göstərilmişdir [6].  

Kliklər axını “nə?” sualına cavab verir. Buraya kliklər vasitəsilə veb-səhifədən verilənlərin 

toplanması, yadda saxlanılması, emalı və analizi daxildir. Nəticələrin təhlili “nə qədər?” sualına 

cavab verir. Veb-sayt 3 tip nəticəni – gəlirin artırılmasını, ziyarətçinin razı salınmasını və xərclərin 

azaldılmasını təmin etməlidir. Təcrübə və sınaq “niyə?” sualına cavab verir. Veb-saytın bütün 

elementləri əbədi olmamalı, istifadəçilər tərəfindən sınaqdan keçirilməlidir. Müştərinin fikri 

“niyə?” sualına cavab verir. Auditoriya ilə dialoq qurmaq lazımdır, çünki, yalnız ziyarətçi veb-

sayt haqqında həqiqəti deyəcək. Rəqiblərin veb-saytlarının analizi “əks təqdirdə nə?” sualına 

cavab verir. Rəqiblərin veb-saytlarının analizi ziyarətçilərin istəklərini müəyyən etməyə imkan 

verir. Göstərilmiş açar suallarla toplanmış məlumatların analizi veb-saytın keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.  

Hazırda veb-resursun funksionallığını, ziyarətçilərin sayını, marketinq fəaliyyətinin 

səmərəliliyini, konversiya göstəricisini artırmaq, həmçinin veb-saytdan istifadənin rahatlığını 

təmin etmək, trafiki izləmək və s. üçün veb-analitikanın alətləri vasitəsilə toplanmış statistik 

göstəricilərdən geniş istifadə olunur.  

Veb-analitika 3.0 veb-analitika 1.0 və veb-analitika 2.0 dövründə əldə olunan biliklərin əvəz 

edilməsinə deyil, növbəti inkişafa yönəlib. Veb-analitika 3.0 əvvəlki toplanmış bütün bilikləri 

özündə əks etdirir və ənənəvi biznes analitikasının, böyük məlumatların analitikasının və əşyaların 

İnternetinin birləşməsidir.  

Artıq kvant hesablamalarına əsaslanan kvant analitikası (ing. Quantum Analytics) sahəsində 

tədqiqatlar aparılır. IBM, Google, Microsoft kimi şirkətlər tədqiqat laboratoriyalarını qurmuş və 

kvant hesablamalarında müəyyən nəticələrə nail olmuşlar. Lakin genişmiqyaslı kvant 

analitikasının yaranması üçün hələ bir neçə il lazım gələcək [7].  

Kliklər 

axını 

Analizin nəticələri 
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Şəkil 2. Veb-analitika 2.0 

Veb-analitika proseslərinin əsas mərhələləri. Veb-analitika prosesləri əsasən altı mərhələ 

üzrə aparılır [8]: 

● veb-saytın məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

● effektivliyin əsas göstəricilərinin (ing. Key Performance Indicators, KPI) təyin edilməsi; 

● məlumatların toplanması; 

● məlumatların analizi; 

● test; 

● tətbiqetmə.  

Veb-saytın məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün “veb sayt nə üçündür?” sualının cavabı 

böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Hər bir veb-sayt bir sıra məqsədlərə malikdir və bu suala özünəməxsus şəkildə cavab verir. 

Veb-saytın sahibi öz məqsədləri əsasında uğur qazanacağını müəyyənləşdirməli və məqsədlərini 

vaxtaşırı nəzərdən keçirməlidir.  

Veb-saytın qoyduğu məqsədlərə çatmasını ölçmək üçün effektivliyin əsas göstəriciləri – KPI 

qurulmalıdır. KPI ölçülə bilən məlumatlardır və rəqəmlərlə ifadə edilir. Hər bir veb-sayt öz KPI-

nə malik ola bilər. Məsələn, sosial şəbəkələr qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərin sayını və 

müəyyən bir dövr üçün müntəzəm istifadəçilərin sayını ölçə bilər [9].  

Verilənlərin analiz edilməsi üçün onların düzgün toplanılması və məlumat bazasında 

saxlanılması vacibdir.  

Veb-saytın test edilməsinin məqsədi istifadəçini anlamaq, nə axtardığını bilmək, konversiya 

göstəricisinin artmasına və ya azalmasına səbəb olacaq faktorları müəyyən etmək və s.-dən 

ibarətdir.  

Tətbiqetmə sonuncu və ən mühüm mərhələdir. Bu mərhələdə analiz olunmuş verilənlərlə 

veb-saytdakı çatışmazlıqları aradan qaldırmaq və yeni ideyaları tətbiq etmək mümkündür. 

Veb-analitikanın standartları 

Veb Analitika Assosiasiyası (ing. Web Analytics Association) veb-analitika sahəsində 3 

standart qəbul etmişdir. “Veb-analitik anlayışlar 2006 Böyük üçlük” adı birinci standart 2006-cı 

ilin ikinci yarısında nəşr edilmişdir [10]. Bu standart veb-analitikanın əsasını təşkil edən aşağıdakı 

göstəricilərə əsaslanır: 

• unikal istifadəçilər;   

Kliklər axını 

Nəticələrin təhlili 

Təcrübə və sınaq 

Müştərinin fikri 

Rəqiblərin analizi 

Analizin 

nəticələri 
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• ziyarətlər/sessiyalar;  

• səhifəyə baxışlar.   

“Veb-analitik anlayışlar 2006 Böyük üçlük” sandartını tamamladıqdan və nəşr etdikdən 

sonra Veb Analitika Assosiasiyası digər əsas terminləri müəyyənləşdirməyə başladı. Assosiasiya 

2007-ci ildə ikinci “Veb-analitik anlayışlar 2007 Əsas anlayışlar, I сild” standartını nəşr etdi [10]. 

Bu standarta aşağıdakı göstəricilər daxildir: 

• səhifə; 

• səhifəyə baxışlar; 

• ziyarətlər; 

• unikal istifadəçilər (yeni ziyarətçilər, ziyarəti təkrarlayanlar, ziyarətçinin geri 

qaytarılması).  

2008-ci ildə isə Veb Analitika Assosiasiyası “Veb-analitik anlayışlar 2008 İctimai müzakirə 

üçün” adlı üçüncü standartını nəşr etdi [11]. Bu nəşrdə əsas məqsəd terminlər, anlayışlar və 

ölçülərlə bağlı məsələlər haqqında ümumi mənzərə yaratmaqdır. Üçüncü standart veb-analitikaya 

marağı olan hər kəs üçün, eləcə də analitik proqramların quraşdırılması və veb-analitikanın 

fundamental əsaslarını öyrənməyə çalışanlar üçün yazılıb.  

Veb-analitikanın alətləri  

Veb-analitikanın ilk hədəfi analiz üçün zəruri statistik göstəricilərin toplanılmasıdır. Zəruri 

statistik göstəricilər veb-analitikanın alətləri vasitəsilə toplanılır. Bu göstəricilərə baxılan veb-

səhifələrin sayı, axtarış sistemlərindən veb-sayta keçid, açar sözünə və söz birləşməsinə görə 

axtarış, istifadəçilərin olduğu məkan (ölkə, region, şəhər və s.), veb-saytda keçirdiyi müddət, veb-

səhifələr arasında keçid, veb-saytın auditoriyası (təsadüfi və daimi istifadəçilər) və s. aiddir [12]. 

Veb-saytların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün çoxlu sayda alətlər mövcuddur. 

Bu alətlər sayğaclara və loq analizatorlara bölünür. Sayğaclar xarici proqramlardır. Statistik 

göstəricilərin toplanması üçün veb-saytda 1–2 kb həcmində JavaScript kodu yerləşdirilir. 

İnformasiya verilənlər bazasında yığılır, emal olunur və veb-saytda göstərilir. Sayğaclara misal 

olaraq, Google Analytics, Яндекс. Метрика, Rambler's Top100, Рейтинг@mail.ru, Liveinternet 

və s. göstərmək olar [13]. 

Sayğaclar üstün və çatışmayan cəhətlərə malikdir. Sayğacların üstün cəhətləri: istifadədə 

sadə və rahatdır, operativ informasiya almaq imkanı verir. Çatışmayan cəhətləri: veb-saytda 

proqram kodunu yerləşdirmək tələb olunur, veb-səhifə axıra qədər yüklənmədikdə və ya 

verilənləri ötürən zaman texniki nasazlıq baş verdikdə, sayğac verilənləri toplamaya və ya itirə 

bilər. Yüklənən kontentə görə statistika aparmaq mümkün deyil. 

Loq-analizator daxili lokal proqramdır, serverdə yerləşdirilir. Loq-analizatorlar müəyyən 

müddətlərdə veb-saytın yerləşdirildiyi serverdəki loq-faylları toplayır (serverin jurnalları), oradakı 

məlumatları emal edir və öz daxili arxivində saxlayır, sonra isə istifadəçi üçün veb-saytın 

statistikasını əks etdirən səhifələr yaradır. Bu səhifələrə həm parol vasitəsilə, həm də parolsuz daxil 

olmaq olar [14]. Loq-analizatorlara misal olaraq, WebTrends, Webalizer, WebVisor, CrazyEgg və 

s. göstərmək olar. 

Loq-analizatorların üstün cəhətləri: serverin fəaliyyətində baş verən səhvləri təhlil etməyə, 

haker hücumlarını izləməyə, xüsusi hesabatlar hazırlamağa imkan verir. Veb-saytın 

istifadəçilərinin sayı haqqında daha dəqiq məlumat əldə etmək mümkündür. Statistika yüklənən 

kontentə, saytın trafikinə, istinadlara görə aparılır.  

Loq-analizatorların çatışmayan cəhəti statistika aparan şəxsin kifayət qədər yüksəkixtisaslı 

olması tələbidir. 

Veb-analitikanın problemləri və bu sahədə aparılan elmi-nəzəri tədqiqatların təhlili 

Virtual məkanda veb-saytların çoxluğu araşdırma sahəsi kimi dünya alimləri və 

mütəxəssislərini cəlb etməkdədir. Veb-analitika sahəsində aşağıdakı problemlər mövcuddur [15, 

18, 24, 25, 27–34]: 
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• İnternet şəbəkəsindən toplanmış məlumatların analizinin mürəkkəbliyi, konkret mövzular 

üzrə veb-resursların aşkarlanması, Big Data; 

• veb-mühitdə rəqiblər haqqında informasiyanın analizi; 

• elektron-tibbi resursların analizi; 

• veb-analitikanın Cloud Computing ilə inteqrasiyası; 

• veb-mühitdə istifadəçilərin emosiyalarının analizi problemi; 

• elektron elmin veb-mühitə təsiri; 

• “İnternet Arxiv” təşkilatında siyasi, sosial, iqtisadi, media və s. sahələrin analizi; 

• veb-saytların optimallaşdırılması problemləri; 

• veb-saytların monitorinqinin aparılması; 

• veb-statistikanın elektron dövlət çərçivəsində aparılması; 

• elektron demoqrafiya; 

• sosial şəbəkələrdə biliklərin aşkarlanması və analizi. 

Veb-analitikanın problemləri istiqamətində dünya üzrə çoxsaylı tədqiqatlar aparılır. Bu 

tədqiqatlarda veb-analitikanın problemlərinin həlli istiqamətində müxtəlif üsullar təklif olunur. 

İnternet şəbəkəsindən toplanmış məlumatların analizinin mürəkkəbliyi, konkret mövzular üzrə 

veb-resursların aşkarlanması problemini ABŞ Energetika Nazirliyinin Sandia Milli Laboratoriyası 

(ing. Sandia National Laboratories) Huntsman adlı intellektual veb-robot (ing. web crawler) 

vasitəsilə həll etməyə çalışmışdır. Huntsman İnternetdə insanın axtarış etdiyi prosesə bənzər şəkildə, 

lakin daha sürətli axtarış aparır (bir gündə milyonlarla sənəd). Axtarış sistemlərinə sorğu 

göndərməklə səhifənin məzmununu təhlil edir və nəticələrin faydalılığını qiymətləndirir [15]. 

ABŞ Silikon vadisində yerləşən FX Palo Alto Laboratory və IBM Almaden Research Center 

adlanan tədqiqat mərkəzlərinin alimləri bir hədəfə yönəlmiş axtarış robotunu hazırlamışlar. Bu 

robotun məqsədi müəyyən mövzuya uyğun səhifələrin axtarılmasıdır. Mövzular açar sözlərlə 

deyil, nümunə kimi göstərilmiş sənədlər əsasında aparılır. Bu, aparat və şəbəkə resurslarına 

əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edir [16]. 

Honkonq və Çin Renmin Universitetlərinin alimləri mətn kolleksiyaları üçün tematik modelin 

(ing. Latent Dirichlet Allocation – LDA) əsasında yeni elmi analiz üsulu təklif etmişlər [17].  

Veb-mühitdə rəqiblər haqqında informasiyanın analizi veb-resursun effektiv fəaliyyəti üçün 

zəruridir. Bu problemlə bağlı veb-mühitdə istinadların, rəqabətdə üstünlüyü əldə etmək üçün 

müştərilərin sosial mediada rəqiblərin məhsulları və xidmətləri haqqındakı fikirlərinin, veb-

mühitin monitorinqi və qərarların qəbulu üçün veb-saytlardan toplanmış informasiyanın analizi və 

s. istiqamətlər üzrə tədqiqatlar aparılır.  

Advanced Micro Devices (AMD) şirkəti rəqiblər haqqında informasiyanı analiz edən 

mikrosxem hazırlayaraq birbaşa rəqibi olan İntel kompaniyasının işini izləyir. ABŞ-ın Arizona 

Universitetinin alimləri rəqabətli kəşfiyyat kontekstində İnternet axtarış sistemləri ilə bağlı 

problemləri həll etmək üçün “Kəşfiyyat Robotu” hazırlamışlar [18]. 

Rəqiblərin analizi üçün aşağıdakı alətlər mövcuddur: 

• Google Alerts istifadəçi üçün maraqlı olan marka və şirkətlər haqqında hesabatları e-poçta 

göndərir [19]; 

• SocialMention sosial şəbəkələri, video xidmətləri, bloq məkanı izləyir. Xüsusi açar sözlər, 

markalar, axtarış sorğuları ilə işləyir [20]; 

• АДВСЁ.RU Yandex və Google axtarış sistemlərində reklamın statistikasını göstərir. Bu 

xidmət şirkətlərin rəqiblərinin verdiyi reklamları araşdıraraq, Google və Yandex-də hansı açar 

sözlərlə reklam yerləşdirildiyini, axtarış zamanı hansı açar sözün yaxşı və ya pis nəticə verdiyini 

analiz edir [21]; 

• Whois – domenin yoxlanılması üçün xidmətdir. Saytın adını axtarış sətrinə daxil etməklə 

domenin boş olub olmamasını öyrənmək olar. Domen adı artıq qeydiyyatdan keçibsə, onun 

sahibinin kimliyini və onunla necə əlaqə saxlamağı öyrənmək olar [22]; 

• SpyWords – rəqiblərin açar sözlərini analiz edir və s. [23]. 
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Veb-analitika sahəsində aparılan tədqiqatlardan biri də elektron tibbi resursların analizidir. 

Bu sahədə səhiyyə xərclərinin azaldılması, tibbi yardımın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 

tibbi informasiya resurslarının analizi, müxtəlif sahələr üzrə tibbi məlumatların toplanması və 

analizi, səhiyyə ilə bağlı veb-axtarış sistemlərində aparılan sorğuların analizi və s. istiqamətlər 

üzrə tədqiqatlar aparılır. 

ABŞ-ın Minnesota ştatında yerləşən Mayo klinikasının və Rayn Dövlət Universitetinin 

alimləri səhiyyə ilə bağlı fərdi kompüterlərdən və smart qurgulardan axtarış sistemlərində verilən 

sorğuların müqayisəli təhlilini vermişlər. Tədqiqatın əsas məqsədi hansı növ qurğudan veb-axtarış 

sistemlərində səhiyyə ilə bağlı axtarış sorğularının daha çox verilməsinin müəyyən edilməsidir. 

Nəticələr göstərir ki, istifadəçilər və xəstələr tərəfindən səhiyyə ilə bağlı informasiyanın axtarışının 

formalaşmasında istifadə olunan qurğular mühüm rol oynayır [24]. 

Avstraliyanın Cənubi Kvinslend Universitetinin alimləri mobil telefon vasitəsilə risk 

zonasında olan xəstələrin mobil telefonundakı məlumatları təhlil edən proqram təminatı təqdim 

ediblər. Smartfona yüklənmiş "Avtomatlaşdırılmış gündəlik" (ing. automated daily) proqramı 

verilənlərin analizi və maşın təlimi metodları vasitəsilə toplanmış məlumatları təhlil etməyə imkan 

verir [25]. Fransanın Paris Dekart Universiteti və TELECOM Lille Mühəndis Məktəbi, 

İrlandiyanın Dublin Universitet Kollecinin alimləri elektron-tibbi resursların monitorinqi üçün 

simsiz texnologiyaya əsaslanan yeni yanaşma təqdim etmişlər [26]. 

Analiz olunacaq məlumatların həcminin çoxluğu veb-analitikanın Cloud Computing ilə 

inteqrasiyasını aktuallaşdırmış və bu istiqamətdə tədqiqatlar genişlənmişdir. Çünki, bulud 

vasitəsilə veb-analitikanın aparılması çox böyük həcmli verilənlərın intellektual analizinin 

aparılması, saxlanılması və infrastruktur xərclərinin azaldılmasına gətirib çıxarır. 

Sloveniyanın Jozef Stefan İnstitutunun, Nova Gorica və Lyublyana Universitetinin alimləri 

buludda onlayn rejimdə verilənlərin intellektual analizini aparmaq üçün ClowdFlows 

platformasını təqdim etmişlər [27]. Veb mühitdə istifadəçilərin emosiyalarının analizi problemi 

veb-analitikada qismən yeni istiqamətdir. Emosiyanın təhlilini, həm də intellektual analiz 

adlandırırlar – bu sahə insanların fikirlərini, əhval-ruhiyyəsini, müxtəlif obyektlərə, məsələlərə, 

hadisələrə, mövzulara, şirkətlərə və s. münasibətini tədqiq edir.  

 ABŞ-ın Pittsburq (ing. Pittsburgh), Kornell və Yuta Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən 

OpinionFinder sistemi hazırlanmışdır. Bu sistem vasitəsilə müxtəlif mənbələrdən ifadə və sözlər 

analiz olunur. ABŞ-ın İndiana Universiteti, İngiltərənin Mançester Universitetinin tədqiqatçıları 

“OpinionFinder”dən istifadə edərək “Twitter”dəki mətnləri təhlil edərək, ABŞ-da 2008-ci ildə 

cəmiyyətin prezident seçkilərinə və dövlət bayramı olan “Şükran Günü”nə (ing. Thanksgiving 

Day) münasibətini öyrənmişlər [28]. Kanadanın Simon Fraser, Toronto, British Columbia və 

Almaniyanın Potsdam Universitetinin alimləri mətndən söz bazası əsasında istifadəçilərin 

emosiyalarının müəyyən edilməsi üçün yanaşma təqdim etmişdir. Onlar “Semantik hesablama 

sistemi”ndən istifadə etmişlər [29]. 

Emosiyanın analizi üçün Brandseye, Socialmention, Blogsearch, Twitter Search və s. kimi 

veb-analitik alətlər mövcuddur.  

Elektron elmin veb-mühitə təsirinin tədqiq edilməsi istiqamətində də tədqiqatlar aparılır. Bu, 

veb-mühitdə elm və təhsil resurslarının sürətli artımı ilə bağlıdır. E-elmin veb-mühitə təsirinin 

öyrənilməsi üçün əsas metodlar nəşrlər və istinadların təhlili üçün elmmetrik və bibliometrik 

göstəricilərdir.  Lakin, bu problemi həll edə bilən alət və ya proqram mühiti yaratmaq çətindir. 

ABŞ-ın Purdue Universitetinin alimləri istinadların idarə olunması və elektron-elmin veb-mühitə 

təsirini nümayiş etdirən veb-interfeys – nanoHUB.org təqdim etmişlər [30].  

İnternet Arxiv (ing. Internet Archive) təşkilatında siyasi, sosial, iqtisadi, media və s. sahələr 

üzrə çoxlu sayda tədqiqatlar aparılır. İnternet arxiv bu sahələrin analizi üçün ideal bazadır. 

İnternet arxiv 1996-cı ildə San-Fransiskoda Bryuster Keyl tərəfindən əsası qoyulmuş qeyri-

kommersiya təşkilatıdır. İnternet arxiv veb-səhifələrin surətlərini, qrafik materialları, video və 

audio yazıları, proqram təminatını toplayır. Arxiv toplanmış materialın uzunmüddətli 
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arxivləşdirilməsini və geniş oxucu kütləsi üçün öz məlumat bazalarına pulsuz giriş hüququ təmin 

edir. Arxivin bəyan edilmiş məqsədləri – İnternet texnologiyaları dövründə bəşəriyyətin mədəni-

tarixi dəyərlərinin qorunması, elektron kitabxananın yaradılması və dəstəklənməsidir. 2012-ci ilin 

oktyabrında arxivdə toplanan materialların ölçüsü 10 petabayta çatdı. 2014-cü ilin oktyabrına olan 

məlumata görə, arxivdə 430 milyard veb-səhifə toplanıb. 2016-cı ilin oktyabr ayına olan məlumata 

görə, onun kolleksiyasının həcmi 15 petabaytdan çoxdur [31]. Danimarkanın Aalborg və 

Almaniyanın Hannover Universitetlərinin alimləri İnternet arxivdə axtarış və analiz aparmaq üçün 

obyekt-yönümlü axtarış sistemi təqdim etmişlər [32].  

Veb-saytların optimallaşdırılması problemlərinin tədqiqi və həlli yollarının göstərilməsi aktual 

məsələlərdən hesab olunur. Veb-saytların keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün onların texnoloji, dizayn, 

informasiyanın dolğunluğu və aktuallığı üzrə optimallaşdırılması zəruridir. Bir çox şirkətlər veb-

statistik göstəricilərə üstünlük  verirlər. Çünki, veb-saytların inkişafında prioritet sahələri müəyyən 

etmək üçün veb-statistik məlumatlar zəruridir. Bu məlumatlara kliklər axını, ziyarətçilərin sayı, 

olduqları məkan və s. aiddir [4]. Geniş istifadəçi auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş veb-saytların 

optimallaşdırılması daha zəruridir. Veb-saytların optimallaşdırılması, veb-resursların funksionallığı 

ziyarətçilərin sayını artırmağa, konversiya göstəricisini yüksəltməyə xidmət edir.  

Veb mühitin qiymətləndirilməsi üçün elektron hökumət, elektron ticarət, elektron tibb, 

elektron təhsil və s. sahələr üzrə veb-saytların monitorinqi aparılır. Buna misal olaraq, BMT-nin 

İqtisadi və Sosial Şurasının həyata keçirdiyi dünya ölkələrinin “E-hökumət”in formalaşması üçün 

hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsini göstərmək olar. İllik hesabatda hansı ölkədə bu 

texnologiyaların inkişafı üçün imkanların mövcud olduğu dərc edilir. BMT-nin Qlobal E-hökumət 

hazırlığı hesabatında (ing. UN Global E-Government Readiness Report) ölkələrin e-hökumətin 

inkişafına hazırlığı (ing. e-Government Radiness) və elektron iştirakçı olması (ing. e-

Participation) qiymətləndirilir [33].  

İnternet imperializminin qarşısını almaq, dövlətin informasiya məkanının təhlükəsizliyini 

təmin etmək, dövlət veb-saytlarını qiymətləndirmək və s. üçün veb-saytların analitikasının dövlət 

siyasəti çərçivəsində aparılması zəruridir. Çünki İnternet mühitdə mövcud olan veb-analitik alətlər 

müxtəlif ölkələrə məxsusdur (ABŞ, Rusiya Federasiyası, İsrail və s.) və bu alətlər vasitəsilə 

toplanmış məlumatlar müxtəlif ölkələrin ixtiyarındadır.    

İnternet mühitində elektron demoqrafiya ilə bağlı da tədqiqatlar aparılır. İstifadəçilərin 

yaşını, cinsini, maraqlarını, fərdi, korporativ və etnik psixoloji xüsusiyyətlərini və s. təhlil etməklə 

veb-saytların effektivliyini artırmaq mümkündür. Elektron dövlətdə demoqrafiya, iqtisadi elektron 

demoqrafiya, sosial şəbəkələrdə demoqrafiya və s. aparılan tədqiqatların istiqamətləridir. 

Şirkətlər biznes-analitika, informasiya təhlükəsizliyi, müştərilərlə qarşılıqlı əlaqə və s. 

problemləri analiz və həll etmək üçün sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Dövlət sektorunda müxtəlif 

ictimai tədbirlər haqqında vətəndaşların marağını müəyyən etmək üçün media materialları, həmçinin 

potensial fırıldaqçıları və terrorist qruplarını müəyyən etmək üçün sosial şəbəkələrdəki məlumatlar 

təhlil edilir. Məsələn, ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Agentliyi sosial şəbəkələrdəki məlumatları emal 

edən elektron nəzarət proqramından istifadə edərək, cinayət və terror hücumlarının baş verə biləcək 

sahələrini proqnozlaşdırır. Almaniyanın Düsseldorf Universitetinin alimləri dövlət məqsədləri üçün 

dünyanın 31 şəhərində sosial şəbəkə xidmətlərinin icmalını vermişdir [34]. İsveçrənin Lozanna 

Federal Politexnik Məktəbinin alimləri sosial şəbəkələr və medianın əsasında fövqəladə halların və 

təbii fəlakətlərin müəyyən olunması üçün veb-analitikadan istifadə etməyi təklif ediblər. Sosial 

şəbəkələrin analizi üçün Brand24.net, Trackur, Talkwalker, TrendSpottr, BuzzSumo, Twitter Search 

və s. kimi veb-analitik alətlər mövcuddur [35]. 

Nəticə 

Tədqiqatlar göstərdi ki, İnternet mühitində veb-analitika və onun problemləri yeni tədqiqat 

sahəsi kimi müxtəlif sahə alimlərini cəlb etməkdədir. Dünya ölkələri İnternet məkanını qorumaq, 

dünyada baş verən proseslər haqqında məlumat əldə etmək, müxtəlif sahələrin (e-tibb, e-təhsil, e-
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elm və s.) inkişaf tempini izləmək, İnternet bazarındakı yenilikləri öyrənmək və s. üçün daim 

İnternet mühitinin monitorinqini aparırlar. “WHOIS” resursunun məlumatına görə, 2017-ci ildə 

.az domen zonasında 29000-ə yaxın veb-sayt qeydiyyatdan keçmişdir [22]. Azərbaycanda İnternet 

mühitinin, veb mühitin qiymətləndirilməsi, xarici təhlükələrin qarşısının alınması, dövlətin 

informasiya məkanının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və s. veb-analitikanın problemləri 

istiqamətində tədqiqatları aktuallaşdırır. Hazırda e-dövlət mühitində veb-saytların statistik 

göstəricilərinin qiymətləndirilməsi, veb-spamla mübarizə metodlarının işlənilməsi, elektron 

demoqrafiya, e-tibbin formalaşması, sosal şəbəkələrin analizi, uşaqların zərərli kontentdən 

qorunması və s. sahələr üzrə aparan tədqiqatlar veb-saytların inkişafında prioritet sahələrin 

müəyyən edilməsi, milli təhlükəsizliyin qorunması, vətəndaşların maraqlarının öyrənməsi üçün 

əhəmiyyətli imkanlar yaratmışdır. Odur ki, İnternet mühitində veb-saytların sayının sürətlə 

artması, müxtəlif tipli təhlükələrin meydana çıxması, ölkəmizin milli maraqlarının qorunması veb-

analitika üzrə tədqiqatların daha da genişlənməsini zəruri edir.  
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