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Süni intellekt (Sİ) 
nədir?
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Sİ formal olaraq "insanların icra edəcəyi təqdirdə 
"zəka" tələb edən qabiliyyətlərin (hesablama 
sistemlərində) təkrar yaradılması və ya 
təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş texnologiyalar" 
kimi müəyyən edilmişdir. Bunlara aşağıdakılar 
daxildir: öyrənmə və uyğunlaşma; sensor anlama 
və qarşılıqlı əlaqə; əsaslandırma və planlaşdırma; 
prosedur və parametrlərin optimallaşdırılması; 
sərbəstlik; və yaradıcılıq."1

Son onillikdə Sİ-ə dərin öyrənən neyron 
şəbəkələrdən istifadə kimi yeni yanaşmalar, 
süni intellektin mürəkkəb qanunauyğunluqları 
anlamaq, konkret nəticələri optimallaşdırmaq 
və avtomatlaşdırılmış qərarlar qəbul etmək kimi 
imkanlarını xeyli genişləndirmişdir. Bunun üçün 
böyük həcmdə müvafiq məlumatlar, etibarlı 
alqoritm, dar fəaliyyət sahəsi və konkret məqsəd 
tələb olunur ki, bu da, etibarlılığın, effektivliyin və 
məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə 
nəticələnə bilər.
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Sİ-nin dövlət 
satınalması üzrə 
Təlimatlar bizə nə 
üçün lazımdır?
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Bəzi hökumətlər dövlət sektorunda məhsuldarlığın 
artırılması və əhaliyə göstərilən xidmətlərin 
yaxşılaşdırılması, eləcə də iqtisadiyyatın 
stimullaşdırılması məqsədilə süni intellektin verdiyi 
imkanlardan getdikcə daha çox faydalanmağa 
çalışırlar. Süni intellekt dövlətin işini əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxşılaşdırmaq

və vətəndaşların, yol hərəkətinin idarə 
edilməsindən tutmuş, tibbi yardımın göstərilməsi 
və vergi hesabatlarının emal olunmasına 
qədər bütün tələbatlarını yeni üsullarla ödəmək 
potensialına malikdir. Bununla belə, çox 
vaxt hökümət, müasir süni intellekt həllərinin 
satınalması sahəsində kifayət qədər təcrübəyə 
malik olmur və bir çox dövlət müəssisələri 
bu güclü texnologiyanın istifadəsinə ehtiyatla 
yanaşır. Beləliklə, Sİ-nin dövlət satınalmaları üzrə 
Təlimatlar bir neçə istiqamətdə yardımçı ola bilər:

Birincisi, hökumətlər və geniş ictimaiyyət ehtiyyatlı 
yanaşmanı qərəzlilik, məxfilik, hesabatlılıq, 
şəffaflıq və ümumi çətinliklə əsaslandırır. Cinayət 
hökmlərinin çıxarılması, hüquq-mühafizə tədbirləri 
və hətta məşğulluq imkanları kimi sahələrdə Süni 
intellektdən istifadənin mənfi nəticələrinə dair yeni 
nümunələr ortaya çıxır. Vətəndaşlar, özəl sektorun 
innovativ şirkətlərindən tələb etdikləri xidmət 
səviyyəsini dövlət sektorundan da gözlədikləri 
üçün, dövlət məmurlarından süni intellektin 
qazandıracağı konkret faydaları müəyyən etmələri 
ilə yanaşı, yarana biləcək mümkün mənfi nəticələri 
də anlamaları tələb olunacaqdır.

Hökumətlər, sənayedə tətbiq edilən süni intellektin 
anlaşılmaz “qara qutu” alqoritmlərini istifadə etmək 
kimi imkanına malik deyil. Hesabatlılıq, şəffaflıq və 
anlaqlıq kimi xüsusiyyətlərin təmin edilməsinə dair 
aydın istiqamət olmadan, hökumətlər alqoritmik 
qərarqəbuletmə üzrə həm ekspert qismində, 
həm də demokratik nəzarətlə bağlı ictimaiyyətin 
gözləntilərini qarşılamaqda çətinlik çəkə, 
həmçinin, ehtiyatsızlıqdan yeni risk və ya zərərlərə 
yol aça bilər.

Hökumətlər, texnologiya təchizatçılarının 
təcrübəsinə və hazır modellərə güvənir, bu 
səbəbdən də alqoritmik səbəb-nəticə əlaqəsini 

bütövlüklə anlamaq və ya izləmək üçün zəruri 
bacarıqlara ehtiyac yarana bilər.

Texnologiya təchizatçıları bu problemləri dərk 
edir və dövlət satınalma prosesindən başlayaraq, 
bu problemlərin həlli istiqamətində anlaqlılıq və 
proqnozlaşdırma təmin etmək üçün hökumətlərə 
müraciət edirlər. Baxmayaraq ki, şirkətlər dövlət 
satınalmaları qaydalarının sərt olması səbəbindən 
bu prosesə ehtiyyatla yanaşırlar, sağlam düşüncə 
hökumətlərin yeni mürəkkəb texnologiyaları almaq 
qorxusunu dəf edə, və beləliklə də, şirkətlər üçün 
faktiki olaraq yeni bazarlar aça bilər. Şəffaf şərtlər 
həm mövcud şirkətlərə, həm də Sİ sahəsinin yeni 
iştirakçılarına dövlət müqavilələri üçün bərabər 
şərtlərlə rəqabət aparmaq imkanı verəcəkdir.

İkincisi, Sİ satınalmaları, daha əvvəl həyata 
keçirilmiş texnologiyalar sahəsindən dövlət 
satınalmaları təcrübəsinə əsaslana bilər və ya 
bu inteqrasiya edilə bilər. Beləcə, çərçivə və ya 
standart müqavilələr kimi qanunvericilik və ya 
siyasi tədbirləri əhatə edə bilər.

Texnologiyaların dövlət tərəfindən lazımi şəkildə 
satınalınması üzrə müəyyən edilmiş prinsiplər 
Sİ-in satınalması zamanı əlavə əhəmiyyət kəsb 
edə bilər. Məsələn: bir çox hökumətlər artıq 
satınalma fəaliyyətini çoxprofilli qruplar tərəfindən 
icra edilməsini təmin edir. Təcrübə göstərir ki, 
Sİ komandaları və rəhbər vəzifələrdə müxtəliflik 
olmadıqda, həssas azlıqlara və qorunan siniflərə 
qərəzsiz olaraq zərər yetirilməsi riski yaranır. 
İnklüzivliyin təmin olunmasında dövlətin rolu 
nəzərə alınarsa, Sİ-in satınalınması prosesində 
çoxprinsipli yanaşmaya və müxtəlifliyə əlavə 
diqqət göstərilməsi zərurəti yarana bilər.

Təlimatlarda vurğulanan elementlərin bəziləri 
artıq mövcud idarəetmə yanaşmaları çərçivəsində 
qiymətləndirilə bilər, lakin onlar qərar qəbul 
edilməsində vahid formada birləşdirilməyib. 
Müxtəlif komandalar arasında daha sıx iş 
münasibətləri, idarəetmə orqanları fərqli 
olmasına baxmayaraq, süni intellekt sistemlərinin 
idarəedilməsi proseslərinin təhlilini, sadələşdirməli 
və onları süni intellektin tətbiqi strategiyasına daxil 
etməlidir.

 Süni 
intellektdən 
cinayət 
hökmlərinin 
çıxarılması, 
hüquq-mühafizə 
tədbirləri və 
hətta məşğulluq 
imkanları kimi 
sahələrdə istifadə 
edilməsindən 
irəli gələn mənfi 
nəticələrə dair 
yeni nümunələr 
ortaya çıxır.
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Üçüncüsü, əvvəl qeyd edildiyi kimi, son illərdə 
süni intellekt sürətlə inkişaf etmiş və tədqiqatların 
və tətbiqlərin davam etməsini stimullaşdırmışdır. 
Hökumətlərin maraq dairəsində olan yeni Sİ 
tətbiq sahələri mütəmadi olaraq yaranmaqda 
davam edəcək və bu tətbiq sahələrinin faydaları 
olmaqla yanaşı, riskləri də olacaq. Əsas 
odur ki, hökumətlər belə bir gələcəyə indidən 
hazırlaşsınlar və Sİ satınalması üzrə məsuliyyətli 
metodların yaradılmasına sərmayə quysunlar.

Nəhayət, dövlət satınalmaları qaydaları və 
satınalma təcrübəsi, xüsusilə ilkin mərhələlərində 
bazarlara ciddi təsir göstərir.

Müxtəlif sahələr bu texnologiyalara dair daxili 
standartlarını müzakirə etdiyi zaman, hökumətlərin 
mənəvi nüfuzu və etibarı bu müzakirələr üçün bir 
zəmin yaratmağa kömək edə bilər.

Ümumilikdə, Təlimatların məqsədi, satınalma 
proseslərinə cəlb olunmuş bütün tərəfləri, yəni: 
siyasətin formalaşmasına məsul vəzifəli şəxsləri, 
satınalma və məlumatların emalı üzrə

Təlimatlar 
hansı prinsiplə 
hazırlanmışdır?

3

Təlimatlar Dünya İqtisadi Forumunun Dördüncü 
Sənaye İnqilabı Mərkəzi tərəfindən, bu prosesdə 
maraqlı bir çox tərəflərin birgə müzakirəsi 
nəticəsində hazırlanmışdır. Böyük Britaniya 
hökümətinin Süni İntellekt üzrə İdarəsindən, 
Deloitte və Salesforce-dan olan layihə 

iştirakçıları Splunk-la əməkdaşlıqda olaraq 
Forum personalıyla çalışaraq, müvafiq hökümət 
nümayəndələri, elmi dairələr, mülki icmalar və 
özəl sektorun nümayənədləri ilə seminarlar keçirib 
əsas məsələləri müzakirə edərək cavabların 
alınması üzərində birgə işlər görmüşlər.
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Riskin qiymətləndirməsi zamanı nəzərə alınacaq əsas meyarlar:

Məlumatlar:

 – Məlumatların məxfiliyi - Sİ sistemində 
istifadə etdiyiniz məlumatlar nə qədər məxfi 
olarsa, sistemdə tətbiq etdiyiniz yoxlamaların 
sayı bir o qədər çox olmalıdır. Məlumatların 
yenidən müəyyən edilə biləcəyini və ya 
hər hansı bir şəxsi məlumatı açığa çıxara 
biləcəyini diqqətlə nəzərdən keçirməlisiniz.

 – Məlumatların keyfiyyəti - Məlumatlarınızın 
keyfiyyətindən tam əmin olmadığınız halda, 
qərəzliliyin qarşısını almaq və layihənin 
risklərini azaltmaq üçün əlavə zəmanətlər 
hazırlamaq faydalı ola bilər. Məlumatlar 
toplusunun tamlığını və həqiqiliyini təmin 

etmək çətinlik yarada bilər və bununla da 
keyfiyyətli tədbirlərin görülməsi zərurəti 
yarana bilər Dövlət sektorunda istifadə halları 
üçün nəzərdə tutulan məlumatlarda əks oluna 
biləcək xüsusi ictimai qərəzi nəzərə almaq 
vacibdir.

 – Məlumatların emalına razılıq - Əgər 
Sİ-ə əsaslanan həlldən istifadə etməyi 
planlaşdırdığınız kontekstdə şəxsi 
məlumatların emalına verilən razılıq aydın 
deyildirsə, layihə daha riskli hesab olunur. 
Eyni zamanda, ilkin istifadə variantına uyğun 
olmayan məlumatlardan istifadəyə razılıq 
vermədiyinizdən əmin olun.

Sİ satınalmalarına mütənasib yanaşma vacidbdir. 
Lakin, bu o demək deyil ki, hər bir Təlimatlar 
satınalma ilə bağlı bütün qərarlara eyni dərəcədə 
şamil edilə bilər. Bu səbəbdən, Sİ-in təsirinin ilkin 
qiymətləndirilməsini aparmaq və daha  
sonra müvafiq və mütənasib şəkildə hərəkət 
etmək vacibdir.

Satınalma ilə bağlı yanaşmanız çərçivəsində 
hansı əlavə etik meyarların nəzərə alınmasına 

dair qərarınıza təsir göstərə biləcək mühüm 
məsələlər aşağıdakı kateqoriyalara bölünə bilər 
ki, onların da bir çoxu bir-biri ilə sıx əlaqəlidir.

Qeyd edək ki, bu siyahı nəzərdən keçirilməli olan 
məsələlərin hamısını əhatə etmir. Sİ layihənizin 
riskinin az, yaxud çox olması ilə bağlı sualı da 
cavablandırmır. Amma eyni zamanda, burada 
dövlət sektoru kontekstində araşdırılması zəruri 
olan əsas sahələri vurğulayır

Təlimatlardan istifadə 
qaydaları

4

Təlimatlarda, hökümətin Sİ satınalmasından, 
Sİ həlləri və xidmətləri tətbiq etməsindən öncə 
nəzərə almalı olduğu fundamental müddəalar 
ərz edilmişdir. Hər hansı problem üçün zəruri 
olan həllin Sİ-ə əsaslana biləcəyi müəyyən 
ediləndən sonra, Təlimatlar prinsipləri tətbiq 
edilir. Şübhəsiz ki, Təlimatlar dövlət sektorunda 
Sİ tətbiqiylə bağlı bütün problemlərin həlli üçün 
nəzərdə tutulmayıb, lakin, yeni Sİ həllərinin 
satınalmalarına təsir edərək, bu Təlimatlar Sİ-
nin hökümətdə istifadəsi və mənimsənilməsini 
yaxşılaşdıra bilər..

Təlimatlar, xüsusilə aşağıdakı hallarda faydalı 
olacaq:

 – Dövlət siyasətinin effektiv icrası üçün

 – Satınalmalar üzrə vəzifəli şəxslərin və 
kommersiya qruplarının, Sİ ilə bağlı təkliflər 
hazırlaması və satınalma proseslərini effektiv 
idarə etməsi üçün

 – Məlumatların emalı üzrə mütəxəssislərə 
(məsələn, statistika, məlumatların elmi 
metodla təhlili və rəqəmsal texnologiyalar üzrə 
mütəxəssislər), ictimai faydanı təmin etmək 
və potensial riskləri müəyyənləşdirib, idarə 
etmələri üçün

 – Süni intellekt həllərinin təchizatçılarına, süni 
intellekt üzrə dövlət layihələrindən əsas 
gözləntiləri daha yaxşı anlamaları və təkliflərini 
dövlət satınalmaları ilə bağlı yaranan yeni 
standartlara uyğunlaşdırmaları üçün

Təlimatlarlar ümumi satınalma prosesi üçün 
aktuallığı baxımından ardıcıllıqla yerləşdirilmiş 10 
yüksəksəviyyəli tövsiyəni əhatə edir ki, bunların da 
hər birinə aşağıdakılar daxildir:

 – Hər bir Təlimatlara aid bir neçə prinsip;

 – Hər bir prinsipin əsasını təşkil edən, düşüncə 
və mahiyyəti açıqlayan izahedici mətn

 Bu, süni 
intellektin bir 
çox istifadə 
hallarında tətbiqi 
ilə əlaqəli risklərin 
və həssaslığın 
artmasına səbəb 
olur.

Sİ satınalmalarına risk-əsaslı yanaşmanın tətbiqiBÖLMƏ 1
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Tətbiq sahəsi:

 – İctimai nəzarət - Layihə məxfiliklə bağlı 
narahatlıqlar, hüquqi məsələlər, tez-tez baş 
verən məhkəmə çəkişmələri səbəbindən 
ictimaiyyət tərəfindən sıx müşahidə altında 
olduğu hallarda da risk faktorları yüksək hesab 
olunur. Əlavə olaraq nəzərdən keçirilməsi 
tələb olunan tətbiq sahələrinə səhiyyə, sosial 
yardım, məşğulluq, maliyyə xidmətləri, sığorta, 
cinayət mühakimə sistemi, miqrasiya, giriş 
və mobillik, icazə və lisenziyalar haqqında 
qərarlar və digər bu kimi sahələr daxildir.

Sosial-iqtisadi təsir: 

 – Cəlb olunmuş maraqlı tərəflər - Fərdlərə, 
müəssisələrə və icmalara təsir səviyyəsi 
nə qədər yüksək olarsa, Sİ nizam-intizam 
standartlarını hərtərəfli nəzərdən keçirmək bir 
o qədər mühüm məsələyə çevrilər.

 – Təsirin miqyası - Bəzi amilləri nəzərə 
almaq vacibdir. Məsələn: təsirə məruz 
qalan insanların sayı; təsir səviyyəsinin və 
ehtimalının nə qədər yüksək olması. Risklər 
xüsusilə həssas əhali qrupları ilə əlaqəli 
olduqda daha da artır.

Agentlik və ayrı-ayrı şəxslər üçün maliyyə 
təsirləri:

 – Maliyyə təsirinin miqyası - Potensial maliyyə 
təsirləri nə qədər yüksək olarsa, Sİ üçün 
səciyyəvi mülahizələrlə bağlı bütün sahələrə 
bir o qədər çox diqqət yetirilməlidir.

 – Maliyyə təsirinin növləri - Maliyyə nəticələri 
müxtəlif ola bilər; kredit və maliyyə, iqtisadi 
imkanlara, təhsil və ya peşə hazırlığına, eləcə 
də sığorta və sertifikatlara çıxışı əhatə edə 
bilər.

Sİ sisteminin proseslərinizə, əməkdaşlarınıza 
və əsas fəaliyyətinizə təsiri:

 – Əsas funksiyalara təsir - Əgər Sİ sistemi 
agentliyin əsas fəaliyyət istiqamətlərində 
önəmli yer tutursa, siz yalnız texniki risklərin 
azaldılması üçün deyil, həm də nüfuza xələl 
gətirəcək risklərin azaldılması üçün daha 
ciddi yanaşma tətbiq etməlisiniz. Yaratdığınız 
texnoloji asılılıq nə qədər böyük olarsa, risk də 
bir o qədər yüksək olar.

 – Biznes funksiyalarının təsiri - Status- kvonu 
sadəcə təkmilləşdirilməli, yoxsa, biznes 
funksiyasının başqası ilə əvəzlənməli olduğu 
barədə qərar verin. Bu, həmçinin, satınalma 
prosesini nə qədər diqqətlə araşdırmalı 
olduğunuzla bağlı qərarınıza da təsir göstərə 
bilər.

 – İş yerlərinin azalması - proseslər nə qədər 
çox avtomatlaşdırılarsa, iş yerlərinin azalması 
ehtimalı bir o qədər yüksək olar. Bu, Si-in 
bir çox sahələrdə tətbiqi ilə bağlı risk və 
həssaslığın artmasına səbəb olur.

 – İnsan tərəfindən idarəetmə (HITL) - 
Prosesdə tətbiq olunan yoxlama və tarazlıq 
tədbirləri nə qədər az olarsa, risk bir o qədər 
çox olar. Sİ-i tətbiq etdiyiniz zaman əsas 
diqqətinizi bu prosesə izahlılıq, şərholunma 
qabiliyyəti və ehtiyatlı şəkildə ziddiyyət əlavə 
etməyə yönəltməlisiniz. 

Dövlət sektorunda mövcud alətlərə və bu tətbiqlə bağlı risklərə dair 
nümunə:
 – Poçt proqramlarında SPAM filtrləri - 

Lazımsız e-poçt məktublarını aşkar edib, 
bloklamaq üçün hazırlanmışdır. Sözügedən 
filtrlər dövlət sektorunda Sİ-in istifadəsi 
üzrə ən aşağı risk ehtimalına malikdir, 
lakin müəyyən e-poçt ünvanları bağlandığı 
təqdirdə, bu ayrı-seçkiliyə aparıb çıxara bilər. 
Bununla belə, adətən proqramın risklərini 
azaltmaq üçün, onun tam müstəqil şəkildə 
qərar verməsini əngəlləmək məqəsdilə, 
"insan tərəfindən idarəetmə" (HITL) elementi 
müxtəlif keçid nöqtələrinə daxil edilir.

 – Kibertəhlükəsizlik həllərində Sİ - şəbəkə, 
proqram və məlumatları hücum, zərər 
və ya icazəsiz girişdən qorumaq üçün 
hazırlanmışdır. İlk baxışda, kibertəhlükəsizlik 
həlləri Sİ etikası ilə bağlı risklərə daha 
az məruz qalır, lakin sistemin təcrübədə 
necə istifadə edildiyini diqqətlə nəzərdən 
keçirməliyik. Əgər Sİ təhlükələrin daha yaxşı 
proqnozlaşdırılması və ya kibertəhlükəsizlik 
risklərinin müəyyən edilməsi, daha dəqiq 
desək, konkret qərarların qəbul edilməsi 

zamanı deyil, dəstəkləyici funksiyada istifadə 
olunursa, deməli bu istifadə halı daha aşağı 
risk profilinə malikdir və buna görə də, 
Təlimatlarların bütün hissələrinin həyata 
keçirilməsinə daha az ciddiyyət tələb edə 
bilər.

 – Çatbotlar - insanların səs interfeysləri və ya 
mətn mesajları vasitəsilə ünsiyyət qurması 
üçün hazırlanmışdır. Əgər onlar məlumatın, 
əsasən sizə geri qayıtmasını təmin edirsə və 
qərarların qəbulunu stimullaşdırmaq əvəzinə, 
iri həcmli məlumatların çeşidlənməsini 
asanlaşdırırsa, bu, istifadə variantının riskə 
meylliliyinin daha az olmasına işarə edir. 
Lakin onlar çox güman ki, əsas proseslərə 
inteqrasiya olunacağı və vətəndaşların 
onlarla qarşılıqlı əlaqə qurmasına imkan 
verəcəyi üçün, həmin alış-veriş proseslərini 
dəstəkləmək məqsədilə Sİ satınalması üzrə 
Təlimatlarlara əsaslanmaq tövsiyə olunur.

 – Dələduzluğun aşkar edilməsi - məlumatların 
içərisindəki saxta nümunələri aşkar etmək, 
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qarşısını almaq və idarə etmək üçün 
hazırlanmışdır. Dövlət sektorunda süni 
intellektdən istifadənin tam testdən keçirilmiş 
nümunəsi qurumlara, daha effektiv icra qərarları 
qəbul etmək imkanı verir. Lakin məlumatların 
keyfiyyəti aşağı olarsa və həssas qruplar 
dələduzluğa həddən artıq məruz qalarlarsa, 
risk yüksək ola bilər. Yanlış nəticə də həmçinin, 
ciddi maliyyə təsirləri verə və məlumatların 
məxfiliyi onların istifadə halından asılı olaraq 
yüksək ola bilər. Beləliklə, Sİ satınalınması üzrə 
Təlimatlarlara riayət etmək lazımdır.

 – Polis və ya sosial xidmətlərdə Sİ - hüquq-
mühafizə, cinayətkarlıqla mübarizə, ictimai 
təhlükəsizlik, uşaqların rifahının qorunması, 
sosial proqramlar kimi sahələrdə qərarların 
dəstəklənməsi yaxud qəbul edilməsi üçün 
hazırlanmışdır. Sİ-nin həmin sahələrdə 
istifadəsi böyük risklər yaradır, çünki siyasi 
qərarlar bu sistemlərə daxil edilmişdir, sosial- 
iqtisadi təsirlər isə yüksəkdir. Bu istifadə 
variantları xüsusi olaraq araşdırılmalı və 
satınalma qərarları sistemin sınağını, etik 
mülahizələri və məlumatların idarəedilməsinə 
böyük diqqəti ehtiva edən olduqca dəqiq 
qaydalara uyğun olmalıdır. Bir daha qeyd 
edilməlidir ki, Sİ satınalması üzrə Təlimatlarlara 
diqqətlə əməl edilməlidir.

 – Kadrların idarə olunmasında Sİ - işəgötürmə, 
kadr axınının qarşısnı almaq, təlim, üstünlüklər 
və işçilərin məmnuniyyəti daxil olmaqla, 
kadrların idarəedilməsi ilə bağlı əsas vəzifələri 
yerinə yetirmək üçün hazırlanmışdır. İşə qəbul 
qərarları fərdlər, təşkilatlar və cəmiyyət üçün 
kritik nəticələrə səbəb olan yüksək risklərə 
malikdir. Alqoritmlər müəyyən qrupları əlverişsiz 
vəziyyətə salan yollarla proqnozlar verə bilər. 
Beləliklə, Sİ-nin qərəzli və ayrı-seçkilik yaradan 
alqoritmləri ilə bağlı narahatlıqlar artırılaraq, 
əmək və ayrı- seçkiliklə bağlı qanunvericilik 
müddəaları vasitəsilə daha da mürəkkəb şəkil 
alır. Nəhayət, kiçik məlumat bazaları, mürəkkəb 
sosial qarşılıqlı əlaqələr, məlumatların məxfiliyi 
ilə bağlı narahatlıqlar və hesabatlılığın zəruriliyi 
daxil olmaqla, kadr siyasətinin vahid aspektləri 
çağırışlar yaratmaqla yanaşı, satınalma üzrə 
Təlimatlarların diqqətlə idarə edilməsini tələb edir.

Bunu yerinə yetirməyin yollarına dair 
nümunələr:

1.  Sİ risklərinin qiymətləndirilməsi alətii: Bu alətin 
məqsədi, Sİ-in satınalmasına mütənasib 
yanaşma ilə bağlı qərar verməkdə sizə 
kömək etməkdir. Burada, Sİ imkanlarına 
malik istənilən potensial həllərin, risklərin 
qiymətləndirilməsinə daxil edilməsi üzrə 
qərar qəbuletmə meyarlarına dair nümunələr 
verilir. Bu alət satınalma strategiyanızla bağlı 
qərar verərkən, təklif üçün sorğunuzda hansı 
sualları verəcəyinizi seçərkən və həll yolunu 
qiymətləndirərkən nəzərə almalı olduğunuz 
bəzi əsas sualları özündə birləşdirir.

2.  2. Alan Türinq İnstitutu, Sİ etikasının və 
təhlükəsizliyinin başa düşülməsi: Bu Təlimatlar, 
dövlət sektorunda alqoritmik sistemlərin 
inkişaf etdirilməsi və həyata keçirilməsi üçün 
Sİ-in etika və təhlükəsizlik prinsiplərini tətbiq 
etmək yollarını əks etdirir. Etik platformaya 
daxildir: perspektiv Sİ layihəsinin etik 
cəhətdən yolverilən olması və təsiri barədə 
düşüncələrinizi istiqamətləndirən dəyərlər 
siyahısı; layihəni həyata keçirən komandanızın 
bütün üzvlərinin yaxından tanış olmalı olduqları 
prinsiplər məcmusu, eləcə də, bu dəyər və 
prinsipləri əvvəldən sona qədər iş prosesinin 
idarəedilməsində tətbiq edən bir çərçivə.

3. Kanada hökumətinin avtomatlaşdırılmış 
qərarqəbuletmə haqqında Təlimatları: Kanada 
hökuməti müxtəlif səviyyələrdə hazırlanmış 
Sİ sistemlərini ayıran, dövlət sektorunda Sİ-in 
tətbiqinə risk-əsaslı bir yanaşma hazırlamışdır. 
Risk səviyyəsini müəyyən etmək üçün istifadə 
olunan dörd amil aşağıda sadalanan məfhumlara 
təsir edir: fərdlərin və ya cəmiyyətlərin hüquqları, 
fərdlərin və ya icmaların sağlamlığı və ya rifahı, 
fərdlərin, hüquqi şəxslərin və ya icmaların 
iqtisadi maraqları və ekosistemin daimi sabitliyi. 
Riskin səviyyəsi əsasında, bu Təlimatlar Sİ üzrə 
satınalmalara mütənasiblik baxımından ən uyğun 
şəkildə necə yanaşmaq və hər bir tələbi nə 
dərəcədə tətbiq etmək lazım olduğuna dair ətraflı 
məlumatı əks etdirir. Bax: Şəkil 1.
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Sİ-in texnoloji cəhətdən təkmilləşməsi və dövlət 
tərəfindən istifadəsi davam etdiyi müddətdə, 
Təlimatlarlar yenilənərək, yeni bilikləri və 
qabaqcıl təcrübələri əks etdirməlidir. Bu, zaman 
keçdikcə praktiki mütəxəssislərin rəylərini 
əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuş canlı bir 
sənəddir. Bu rəyin çox hissəsi iki mənbədən 
gələcəkdir: layihə mövzusu üzrə ekspertlər birliyi 
və Birləşmiş Krallıq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 
Kolumbiya və digər tərəfdaş ölkələrin hökumətləri 
ilə birgə həyata keçiriləcək pilot layihələr. 

Eyni zamanda, digər maraqlı tərəflərdən və 
ictimaiyyətdən gələn rəylərə hörmətlə yanaşırıq. 
Bununla əlaqədar aşağıdakı e-poçt vasitəsilə 
rəyinizi bildirə bilərsiniz: AI@weforum.org.

Nəticə etibarilə, bu Təlimatların məqsədi, 
Sİ-in səmərəli, etibarlı və etik istifadəsini 
asanlaşdırmaq üçün düzgün siyasi qayda 
və protokolların və hətta standartların 
hazırlanmasında dövlətlərə və beynəlxalq 
təşkilatlara imkan yaratmaqdır.

01

03

02

04

Səviyyə Təsvir

Böyük ehtimalla, bu qərarın aşağıdakılara təsiri az olacaq və ya olmayacaq:

 – Fərdlərin və ya icmaların hüquqları.
 – Fərdlərin və ya icmaların sağlamlığı və ya rifahı.
 – Fərdlərin, hüquqi şəxslərin və ya icmaların iqtisadi maraqları.
 – Ekosistemin daimi sabibtliyi.

01 səviyyəli qərarlar çox vaxt qısamüddətli və geri çevrilə bilən təsirlərə səbəb olur.

Bu qərar, çox güman ki, aşağıdakılara yüksək dərəcədə təsir göstərəcəkdir:

 – Fərdlərin və ya icmaların hüquqları.
 – Fərdlərin və ya icmaların sağlamlığı və ya rifahı.
 – Fərdlərin, hüquqi şəxslərin və ya icmaların iqtisadi maraqları.
 – Ekosistemin daimi sabibtliyi.

03 səviyyəli qərarlar çox vaxt geri çevrilməsi çətin olan və davamlı təsirlərə 
səbəb olur

Böyük ehtimalla, bu qərar aşağıdakılara orta dərəcədə təsir edəcəkdir.

 – Fərdlərin və ya icmaların sağlamlığı və ya rifahı.
 – Fərdlərin, hüquqi şəxslərin və ya icmaların iqtisadi maraqları.
 – Ekosistemin daimi sabibtliyi.

02 səviyyəli qərarlar çox vaxt qısamüddətli və geri çevrilə bilən təsirlərə səbəb olur.

Böyük ehtimalla, bu qərar aşağıdakılara çox ciddi şəkildə təsir edəcək.

 – Fərdlərin və ya icmaların hüquqları.
 – Fərdlərin və ya icmaların sağlamlığı və ya rifahı.
 – Fərdlərin, hüquqi şəxslərin və ya icmaların iqtisadi maraqları.
 – Ekosistemin daimi sabibtliyi.

04 səviyyəli qərarlar çox vaxt geri çevrilməyən və fasiləsiz təsirlərə səbəb olur

Kanada hökumətinin avtomatlaşdırılmış qərar qəbuletmə haqqında TəlimatlarıŞƏKIL 1
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Təlimatlarların icmalı5

Satınalma prosesinə başlayarkən, təklif
üçün sorğunu tərtib edərkən və həmin 
sorğunun cavablarını
qiymətləndirərkən hansı mülahizələr əsas 
götürülür?
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a. Məlumat üçün, Sİ sahəsində milli strategiyalar, 
İnnovasiya və/və ya sənaye strategiyaları, eləcə 
də, yeni texnologiyalar haqqında dövlət siyasətini 
əks etdirən rəhbər sənədlər kimi müvafiq dövlət 
təcrübəsinə müraciət edin.

b. Fikir və təcrübə mübadiləsi məqsədilə digər müvafiq 
dövlət orqanları və müəssisələri ilə 

a. Satınalma prosesinin başlandığı vaxtdan 
etibarən, məlumatların idarə edilməsi üzrə lazımi 
mexanizmlərin qaydasında olduğundan əmin 
olun.

b. Layihə üzrə müvafiq məlumatların mövcud olub- 
olmadığını müəyyən edin.

c. Satınalma təşəbbüsü və sonrakı layihə üçün 
tədarükçü(lər) ilə məlumatları paylaşıb/
paylaşmayacağınızı və bunun

d. Tədarükçü(lər) tərəfindən istifadə olunan və 
yaradılan məlumatlara lazımi çıxış imkanı əldə edin.

a. Layihənin əhatə etdiyi məlumatların və tətbiqlərin 
növlərini tənzimləyən müvafiq qanunvericiliyi, 
hüquqları, inzibati qaydaları və digər müvafiq 
normaları nəzərdən keçirərək, təkliflər üçün sorğuda 
onlara istinad edin.

b. Müvafiq məxfiliyi, kommersiya sirrinin qorunmasını 
və Sİ sistemlərinin tətbiqinə aid ola biləcək 
məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsi üzrə ən 
yaxşı üsulları tətbiq edin.

03

05

04

Satınalma prosesinizi müvafiq mövcud 
dövlət strategiyalarına uyğunlaşdırın və 
onların təkmilləşdirilməsinə səy

Müvafiq məlumatlara giriş üzrə texniki və

üvafiq cari qanunvericilik aktlarını və 
təcrübə kodekslərini təkliflər sorğunuza 
daxil edin.

a. Sİ sistemlərini əldə etmək üçün innovativ satınalma 
proseslərindən istifadə edin.

b. Əsas diqqəti problemin həlli üzrə spesifikasiyaların 
ətraflı təsvirinə deyil, problemin aydın şəkildə 
qoyuluşuna yönəldin.

c. Məhsulun inkişafına iterativ yanaşma metodunu 
dəstəkləyin.

a. Təkliflər üzrə sorğunuzda, nə üçün Sİ-in problemə 
uyğun olduğunu düşündüyünüzü aydın şəkildə bəyan 
edin və alternativ texniki həllərə açıq olun.

b. Təkliflər üzrə sorğunuzda, təkliflərin qiymətləndirilməsi 
zamanı, ictimai faydanın qərarvermə prosesinizdə 
aparıcı qüvvə olduğunu izah edin.

c. Satınalma prosesinə başlamazdan əvvəl Si-in risk və 
nəticələrinin ilkin qiymətləndirilməsini aparın, aralıq 
nəticələrinizin təklif sorğusunun tələblərinə dolğun 
cavab verməsindən, və qərar qəbuletmə anında 
qiymətləndirməni yenidən nəzərdən keçirdiyinizdən 
əmin olun.

01

02

Konkret bir həllin təyin olunmasına deyil, 
daha çox, məsələ və imkanların təsvirinə 
yönəlmiş satınalma proseslərindən istifadə 
edin və iterasiya üçün yer ayırın.

Riskləri qiymətləndirərkən, Sİ-dən 
istifadənin ictimaiyyət üçün faydalarını 
müəyyənləşdirin.

Təlimatlar Prinsiplər
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a. Satınalmalar prosesində nəzərə alın ki, Sİ-in daxil 
olduğu alətin əldə edilməsi birdəfəlik qərar deyil; 
onun xidmət müddəti ərzində tətbiqin testdən 
keçirilməsi həlledici əhəmiyyətə malikdir.

b. Sİ təchizatçılarından, biliklərin ötürülməsi və təlimin 
vəzifə öhdəliyinin tərkib hissəsi edilməsini tələb 
edin.

c. Sİ təchizatçılarından, proqramın qeyri- 
mütəxəssislər tərəfindən düzgün istifadəsini hansı 
şəkildə idarəedilməsi məlumatlarını paylaşmasını 
tələb edin.

a. Çoxprofilli komanda daxilində, bütün satınalma prosesi 
boyunca ideyalar irəli sürün və qərarlar qəbul edin.

b. Tenderi qazanan iştirakçıdan/iştirakçılardan lazımi 
bacarıqlara malik komanda təşkil etməsini tələb edin.

a. Sİ həllərinin çoxsaylı təchizatçıları ilə müxtəlif 
yollarla əlaqə yaradın.

b. Proses boyunca erkən mərhələdə və mütəmadi 
olaraq təchizatçıları işə cəlb edin.

c. Sİ həllərinin funksional uyğunluğunu təmin etmək 
və tədarükçü monopolizasiyasının qarşısını almaq 
üçün açıq lisenziyalaşdırma şərtlərini tələb edin.

a. Əhatə dairəsində mövcud məlumatların məxfiliyini 
və istifadəsinin düzgün olub-olmadığını nəzərdən 
keçirin.

b.  Təkliflər üçün sorğuda, məlumatların cari 
məhdudiyyətlərini (məsələn: keyfiyyəti) vurğulayın və 
tender iştirakçılarından, bu çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması üzrə strategiyalarını tələb edin. Müvafiq 
məhdudiyyətlərin nəzərdən qaçmasını aradan 
qaldırmaq üçün plan hazırlayın.

a. Sİ ilə işə salınan həllərdə hesabatlılıq 
mədəniyyətinin formalaşdırılmasını təşviq edin.

b. Sİ üzrə qərar qəbuletmə prosesinin mümkün qədər 
şəffaf olmasını təmin edin.

c. Hesabatlılığın və rəqabətliliyin müəyyən edilməsi 
vasitəsi kimi, alqoritmlərin daxili və xarici yolla 
interpretasiyasını təmin edən mexanizmləri araşdırın.

09

07

10

06

08

Biliyin ötürülməsi və uzun-müddətli risk 
qiymətləndirməsi üçün Sİ təchizatçısı ilə 
satın alan şirkət arasında davamlı əlaqə 
prosesini həyata keçirin.

Müxtəlif tərkibli, çoxprofilli komanda ilə işləyin.

Sİ həll təchizatçıları arasında düzgünlüyün 
və bərabər şərtlərin təmin olunması üçün 
şərait yaradın.

Tarixi məlumatların təhrif edilməsi kimi 
problemlərin qarşısını almaq üçün nəzərdə 
tutulan məlumatların istifadəsi üzrə texniki 
və etik məhdudiyyətləri vurğulayın.

Satınalma prosesi boyunca alqoritmik 
hesabatlılıq mexanizmlərinə və şəffaflıq 
normalarına xüsusi nəzər yetirin.

Təlimatlar Prinsiplər
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Təlimatlarların ətraflı 
izahı

6

Bu nə üçün vacibdir?

ll etmək istədiyiniz çətin problemi ən yaxşı şəkildə 
həll edən və məsuliyyətli yenilikləri təşviq edən Sİ 
sistemlərini əldə etmək.

a.  Sİ sistemlərini əldə etmək məqsədilə, 
innovativ satınalma proseslərindən istifadə 
edin.

 – İnnovasiya yönümlü satınalma prosedurları 
Sİ sistemləri kimi yeni texnologiyaların 
tətbiqini sürətləndirmək, innovasiyaları təşviq 
etmək, eləcə də kiçik və orta sahibkarlığa 
dəstək və Sİ-in etik inkişafı kimi ikinci 
dərəcəli siyasət meyarlarını dəstəkləmək 
üçün imkanlar qazandırır.

 – Məsələn, bu proseslər erkən bazar 
araşdırmasını dəstəkləyir, müxtəlif mərhələlərdə 
bazara çıxmağa imkan verir və konsepsiya ilə 
bağlı əsaslandırmaların istifadəsini əhatə edir. 
Bütün bunlar satınalma ilə bağlı son qərarı 
qəbul etməzdən əvvəl sizin problemli sahədə 
texnologiyaları testdən keçirməyinizə imkan 
yaradır. Mürəkkəb problemlərin ətraflı təsviri, 
texnoloji müsabiqələrin təşkili, nümayiş üçün 
imkanların təmin edilməsi və yeni təchizatçılara 
tender müqavilələri uğrunda rəqabət aparmaq 
imkanlarının təqdim olunması kimi təcrübələri 
əhatə edən innovativ dövlət satınalma 
prosesləri, innovasiyaları stimullaşdırmaq 
potensialına malik olmaqla yanaşı, yeni 
şirkətlərin uğurlu olmasına kömək edir. Bazarın 
formalaşmasında bu cür rol oynamaları eyni 
zamanda, kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin 
yeni ideyalara təşviq edir və yeni texnoloji 
başlanğıclar üçün riskləri azaldır.

 – Həll etmək istədiyiniz mürəkkəb problemin 
xarakterindən asılı olaraq satınalma 
prosedurlarına strateji yanaşma zamanı, bu 
proseslər aşağıdakıları əhatə edə bilər:

 – Müxtəlif mərhələlərdə bazara çıxmağınıza 
imkan verən və son alqı-satqı prosesindən 
əvvəl texnologiyanı testdən keçirmək üçün 
konsepsiya ilə bağlı sübutları əhatə edə 
biləcək çevik satınalma prosesləri.

 – Tədarükçüləri, Sİ bacarıqları əsasında 
bir-biri ilə rəqabət aparmasına sövq 
edən, və aradan qaldırılmalı çətin 
problemlərin həllində tətbiq olunan 
texnologiyaların qiymətləndirilməsini 
əhatə edən problemə yönəlik satınalma 
prosesləri.

 – Bazarda mövcud olan seçimlər 
vasitəsilə çatdırılması mümkün olmayan 
texnologiyaların satınalmasına imkan yaradan 
innovativ tərəfdaşlıq.

 – Dinamik satınalma sistemləri - hazırda, 
bazarda geniş yayılmış məhsullar üçün 
istifadə olunan prosedurlar - sürətlə inkişaf 
edən texnologiyaların tətbiqini sürətləndirə 
bilər. Bir satınalma aləti kimi, bu bir növ 
elektron çərçivə müqaviləsi ilə eynidir, lakin 
yeni təchizatçılar istənilən vaxt qoşula 
bildikləri üçün bu, yeni yaradılmış şirkətlərin 
müəyyən edilmiş meyarlara cavab verdikləri 
təqdirdə, çərçivə müqavilələrində iştirak 
etməsinə imkan verir.

 – İmzalanması nəzərdə tutulan 
istənilənmüqaviləyə tətbiq edilən şərtləri 
müəyyənedən və təchizatçıların ilkin 
yoxlanışına dairetik tələbləri birləşdirən, 
öncədən müəyyənedilmiş meyarlar toplusu 
ilə müqayisəli şəkildəhəyata keçirməyə imkan 
verən Sİ satınalmaçərçivələri.

 – yanaşmalar tətbiq edərkən, siz həmçinin,sürətlə 
inkişaf edən bazarlar üçün vacib olan kiçikvə 
yenilikçi təchizatçıların bazasınıgenişləndirə 
biləcək qabaqcıl təcrübələrə(məsələn: Sİ) 
diqqət yetirməlisiniz. Bu üsullara, bunlarla 
məhdudlaşmadan, aşağıdakılar daxildir:

 – Kampaniyanın başlanğıcında 
ətraflısatınalma qrafikinin 
müəyyənləşdirilməsivə yerinə yetirilməsi.

 – Böyük təkliflərin daha kiçik 
işkomponentlərinə parçalanması.

 – Müxtəlif tender iştirakçıları 
arasındaəməkdaşlığın təşviq edilməsi.

Konkret bir həllin təyin olunmasına deyil, əsasən, məsələ və imkanların 
təsvirinə yönəlmiş satınalma proseslərindən istifadə edin və iterasiya 
üçün yer ayırın. 

6.1
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Bu nə üçün vacibdir?

İctimai fayda məqsədinin müəyyən edilməsi Sİ 
vasitəsilə nail olunması nəzərdə tutulan ümumi 
layihə və satınalma prosesi üçün dayaq yeri 
təmin edir. Sİ, həmçinin, layihənin satınalma 
mərhələsində dərhal müəyyən edilməsi və aradan

a.  Təkliflərinizdə, nə üçün Sİ-in probleməuyğun 
olduğunu və alternativ texnikihəllərə açıq 
olduğunu düşündüyünüzü ifadə edin.

 – Əksər hallarda, siz yalnız texnologiyanın 
sizinhəll etməyə çalışdığınız problemi həll 
edəcəyinədair nəzərəçarpan bir əlamət 

Riskləri qiymətləndirərkən, Si-dən istifadənin ictimaiyyət üçün faydalarını 
müəyyənləşdirin.6.2

b.  Həll üzrə spesifikasiyaların ətraflı 
təsvirinədeyil, problemin aydın şəkildə 
qoyulmasınadiqqət yetirin.

 – Sİ texnologiyaları sürətlə inkişaf edir və 
bazaradaim yeni texnologiyalar və məhsullar 
çıxarılır.Çətinliklərin və / və yaxud istifadə 
etməkistədiyiniz imkanların təsvirinə 
və texnolojitərəfdaşların təcrübəsinə 
əsaslanaraq,nəzərdən keçirilən problemi həll 
etmək üçün ən uyğun texnologiyanın hansı 
olduğunu dahayaxşı təhlil edə bilərsiniz. Çətinliyə 
və/və yaxudimkana xüsusi diqqət yetirməklə 
siz, həmçinin,daha yüksək prioritet təşkil edən 
problemi aşkar edə və ya əsas səbəb əvəzinə, 
simptoma diqqət yetirdiyinizi aşkarlaya bilərsiniz.

 – Hər bir maraqlı tərəfin üstünlüyünü nəzərəalaraq 
hərəkət etməklə yanaşı, bu yanaşmanındaha 
iki üstünlüyü qeyd edilməlidir. Birincisi,bu, 
Təlimatlar 10-da daha ətraflı izahetdiyimiz kimi, 
bazarın erkən iştirakını tələbvə təşviq edir. 
İkincisi, hökumətlər xüsusi birməhsula diqqət 
yetirməyəcəyi üçün daha yeniSİ təchizatçılarının 
(başlanğıclar kimi) iştirakınıasanlaşdırır. Sİ-
in formalaşmaqda olanekosisteminin inkişafı 
gələcəyə mühümiqtisadi sərmayədir.

c.  Məhsulun inkişafına iterativ 
yanaşmanıdəstəkləyin.

 – Sİ ilə işləyən həllər digər texnoloji 
alətlərdən,yeni məlumatlarla fasiləsiz, 
vaxtaşırıTəlimatlarlandırılma yolu ilə 
öyrənmək vəadaptasiya olmaq üçün unikal 
xüsusiyyətlərinəgörə əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənir. Bu səbəbdən satınalma zamanı 
qiymətləndirmə vəqərarların qəbul edilməsi 
üçün etibarlı, ədalətlivə şəffaf bir proses 
təmin edilməklə yanaşı,təkrarlanmaya da yer 
verilməlidir.

 – Məsələn, mərhələli problemə yönəlik 
satınalmaprosesinin birinci mərhələsində 
müxtəlifiştirakçıların minimum yararlılıq 
müddəti olanməhsullarını (MVP/MYM) 
qiymətləndirməyəxidmət edə bilər. Bu halda 
yalnız qalib tərəftam həll hazırlamağa davam 
edəcək. Satınalmaprosesində bu cür mərhələli 
struktur və testdən keçirilmə, məlumat əsaslı 
qərar qəbul edilməsini,innovasiya və şəffaflığın 
təmin edilməsiniasanlaşdırır. Həmçinin, 
nəticədə əhəmiyyətlitəsir qiymətləndirməsi və 
risk qiymətləndirməsiaparmaq üçün müvafiq 
informasiya ilə təmin ediləcəksiz

 Müxtəlif tender 
iştirakçıları 
arasında 
əməkdaşlığın 
təşviq edilməsi.

BK GovTech Catalyst tərəfindən problem-əsaslı satınalma prosesini təsvir etmək üçün 
istifadə olunan əyani vəsait

ŞƏKIL 2

Müvafiq dövlət təşkilatları Onlar üçün həll edilməsi
vacib olan uyğun 

problemləri təqdim edin

Eksprtlər və GovTech
İdarəetmə Qrupu 15 nəfəri 
nəzərdən keçirərək yekun 

siyahını təqdim edir...

01 02 03

Özəl şirkətlər cavab
təklif edir

Beş şirkətdən hər
biri 12 həftə ərzində 

prototip yaratmaq üçün 
50 000 funt sterlinqə 

qədər vəsait alır

İki ən yaxşı şirkət hər biri
500 000 funt sterlinqə qədər 

vəsait alır / 12 ay ərzində 
yeni məhsulu işləyib 

hazırlayır.

Dövlət 
sektorunda 

satınalma üçün
mövcud olan 

bütün məhsullar

04 05 06 07
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 Bu cür 
sistemin nəyə 
nail olacağını 
və nəyə qadir 
olacağını 
gözləyirsiniz 
və hansı növ 
uğursuzluq 
və zərərdən 
qaçınılmalıdır?

olduğu təqdirdətender təklifinizdə Sİ həllinin 
zəruriliyinə istinadetməlisiniz. Sİ sisteminin 
əldə edilməsinəehtiyac siyasi problemlərin 
təhlili vəalternativlər nəticəsində yaranmalı və 
Sİ layihəsidəqiq tədqiqat və innovasiya hədəfi 
olmadıqda,digər potensial fəaliyyət istiqamətləri 
ilə müqayisə edilməlidir. Əgər tenderin 
cavablarınınqiymətləndirilməsi zamanı Sİ-nin 
daxil olmadığı digər həllin problemin öhdəsindən 
daha yaxşıgəlməsi aşkar edilərsə, siz bu 
alternativ yoluizləmək qərarını verməlisiniz.

 – Satınalma prosesinə başlamazdan əvvəl, 
Sİ-nin probleminizin həllinin bir hissəsi 
olabiləcəyini müəyyən edin. Əgər komandanızbu 
qiymətləndirməni aparmaq üçün kifayətqədər 
imkanlara malik deyilsə, bu imkanlarıtəşkilatınızın 
başqa sahəsində və ya müvafiqpeşəkar 
şəbəkədə (məsələn, akademikdairələr, etibarlı 
tədarükçülər) axtarmalı vəbununla bağlı 
müvafiq maraqlı tərəflər iləməsləhətləşmələr 
və əməkdaşlığınız prioritettəşkil etməlidir. 
Bu qiymətləndirmə məqsədilə çoxsaylı 
maraqlı tərəflərləri siyasət probleminindəqiq 
müəyyənləşdirilməsinə və testdənkeçirilməsinə 
cəlb etmək, eləcə də təkliflərüzrə sorğuda 
nəticələri əks etdirmək çoxvacibdir.

 – Probleminizi təsvir etməyə və Sİ-nin köməkedə 
biləcəyi tapşırıqların sayının azalmasıüçün 
kömək etmək məqsədi ilə bazaröncəsi 
məşğulluq da çox vaxtmühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu, potensialtəchizatçılarınıza nə üçün və 
hansı səbəbdənmüraciət etdiyinizi daha yaxşı 
çatdırmaqda vəboşluqların aşkarlanmasında 
kömək edəcək.Layihənin uğuru, həmçinin, Sİ 
sistemitəchizatçıların problemi nə dərəcədə 
yaxşıanlamasından da asılı olduğundan, 
istifadəçiehtiyaclarını və problemlərini mümkün 
qədəryaxşı şəkildə sənədləşdirmək həlledici 
rolamalikdir.

b.  Təkliflər sorğusunda, 
təkliflərinqiymətləndirilməsi zamanı ictimai 
rifahınsizin qərar qəbuletmə prosesinizin 
əsashərəkətverici qüvvəsi olduğunu izah edin.

 – Təkliflər sorğusunda tələbləri irəli sürərkən,siz 
ictimai rifaha, eləcə də, istifadəçilərin

 – ehtiyaclarına birbaşa istinad edilməsi imkanını 
nəzərdən keçirməlisiniz. İstifadəçilərin 
ehtiyaclarını müəyyən edərkən, dövlət 
qulluqçuları ictimai rifah naminə fəaliyyət 
göstərdiklərinə inanmalıdırlar. Sİ sistemlərinə 
gəldikdə, ictimai rifah pulun dəyərini aşır, eyni 
zamanda, qərar qəbuletmə prosesinin şəffaflığı 
və bu Təlimatlarlara daxil edilmiş digər amillər 
barədə mülahizələri əhatə edir.

 – Təcrübədə bu sizdən, məsələn, 
uğurvə uğursuzluq meyarlarını ictimai 
rifahkontekstində göstərməyinizi tələb edir: 
bu cür sistemin nəyə nail olacağını və 
nəyəqadir olacağını gözləyirsiniz və hansı 
növuğursuzluq və zərərdən qaçınılmalıdır? 

Təsirqiymətləndirməsinin aparılması bu 
problemlərimüəyyən etməkdə sizə kömək 
edəcəkdir. Etik tələblərin təklif sorğusuna daxil 
edilməsihaqqında əlavə məlumat üçün, bax: 
Təlimatlar 7.

c.  Hətta satınalma prosesinə başlamazdan 
əvvəlbelə, ilkin Sİ risk və təsir 
qiymətləndirməsiaparın, aralıq nəticələrinizin 
təkliflərsorğusunda öz əksini tapmasını 
təmin edinvə qərar qəbul edərkən, 
qiymətləndirilmənitəkrar nəzərdən keçirin.

 – Sİ-dən istifadənin potensial təsirlərini 
dahayaxşı başa düşmək və riskləri azaltmaq 
üçünSİ sistemini almamışdan əvvəl sistemli 
bir şəkildə qiymətləndirməyə başlamaq 
və əldəedilmiş nəticələrin, həmçinin, sizin 
kommersiyastrategiyanızın əsasını təşkil 
etdiyindən əminolmaq mühümdür. Hansı 
problemləri həll etməyəçalışdığınızdan və 
Sİ-nin bu problemin həllinəhansı şəkildə 
tətbiq edilə biləcəyindən asılıolaraq, müxtəlif 
mülahizələr olacaq. Hansı Sİsistemini əldə 
edəcəyinizi bilmədən, tamqiymətləndirmə 
aparmaq qeyri-mümkündür.

 – İlkin qiymətləndirmə istifadəçilərin ehtiyaclarını 
vətəsirlənmiş cəmiyyətləri, eləcə də, Sİsisteminin 
qeyri-dəqiqliyi və nasazlığı kimipotensial riskləri 
müəyyən etməlidir. O, həmçinin,gözlənilməz 
nəticələrə malik ssenarilərinnəzərdən 
keçirilməsini də ehtiva etməlidir. İlkin 
qiymətləndirmə sizi, bu potensial təsirlərinaradan 
qaldırılması strategiyaları, o cümlədən,vətəndaş 
qrupları, şəffaflıq hesabatları və müxtəlifxüsusi 
və ya sintetik məlumat topluları üzrətestlərin 
keçirilməsi barədə düşünməyə sövqetməlidir. 
Bununla bağlı risklər və onlarınazaldılması 
strategiyaları qərar qəbuletməsəlahiyyətinə malik 
müvafiq risk sahibi tərəfindənqəbul edilməli və 
"başlamaq/başlamamaq"qərarını özündə ehtiva 
etməlidir.

 – Tenderdə iştirak üçün dəvətnamənizdə, 
potensialtəchizatçılardan riskləri 
müəyyənləşdirmələrini vəonları necə 
azaldacaqlarını izah etmələrini tələbetməyin 
yollarını nəzərdən keçirməlisiniz. Bu, sizəhər bir 
tender iştirakçısının nə dərəcədə ehtiyatlıolması 
və potensial risklər barədə nə dərəcədəməlumatlı 
olması barədə dəyərli məlumat verə bilər. 
İlkin qiymətləndirmənizdə əhəmiyyətli riskləri 
aşkarladığınız zaman siz konkret olaraq 
tender iştirakçılarından onları necə aradan 
qaldıracaqlarını göstərmələrini tələb etməlisiniz.

 – Məlumatların qorunması ilə bağlı 
təsirlərinqiymətləndirməsi və bərabərlik 
təsirlərininqiymətləndirilməsi potensial 
gözlənilməyənnəticələrin qiymətləndirilməsi 
üçün faydalıbir başlanğıc nöqtəsi ola bilər. Onları 
qiymətləndirərkən, bu sistemlərin, (məsələn: 
yarı- avtomatik və ya yalnız avtomatlaşdırılmış 
həllər)istifadəsinin nəzarət, yoxlama 
mexanizmləri və digər təminatlarla necə qarşılıqlı 
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əlaqədəolmasını nəzərdən keçirməlisiniz. 
Bununlaəlaaədar yanaşmanız haqqında 
daha məlumatlı qərar qəbul etməyinizə imkan 
verən yüksəksəviyyəli risk qiymətləndirməsi 
hazırlanmışdırvə Sİ satınalmalarına mütənasib 
bir yanaşmakonsepsiyası təqdim edilir. İşçi 
Təlimatlarında Sİ üzrə risk qiymətləndirməsi 
alətini nəzərdənkeçirin. Avtomatlaşdırılmış qərar 
qəbul edilməsiüçün risklərin qiymətləndirilməsi 
üzrə sorğuların digər nümunələri üçün Kanada 
hökumətinin Avtomatlaşdırılmış Qərar Qəbuletmə 
Direktivinə və “Sİ İndi”dən Alqoritmik Təsir 
Qiymətləndirmələri haqqında çərçivə sənədinə 
istinad edin.

 – Yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, Sİ 
həllininyararlılıq müddətinin dizayndan tutmuş, 

həyatakeçirildikdən sonrakı texniki xidmətə qədər 
hərmərhələsində risklərin sistematik və mütəmadi 
monitorinqi həyata keçirilməlidir.Süni intellekt həlli 
təminatçıları bunu həyatakeçirmək üçün vacib 
olan layihənin idarəedilməsi funksiyası vasitəsilə 
riskləri müəyyənetməklə, azaldıcı tədbirlər 
hazırlamaqla vəhesabat verməklə edə bilərlər. 
(satınalmaprosesində yararlılıq müddətinin 
idarəolunmasının necə nəzərdən keçirilməsi 
barədədaha ətraflı məlumat üçün bax: Təlimatlar 
9).Lazım gələrsə, təsirin qiymətləndirilməsi 
yenidənnəzərdən keçirilməlidir (məsələn, 
imkanlarhaqqında bəyanatda əhəmiyyətli 
dəyişiklikləredildiyi təqdirdə). qiymətləndirilməsi 
yenidən nəzərdən keçirilməlidir (məsələn, 
imkanlar haqqında bəyanatda əhəmiyyətli 
dəyişikliklər edildiyi təqdirdə).

Google Bulud platforması, məşhurları film və idman 
tədbirləri kimi peşəkar şəkildə yaradılmış məzmunda 
müəyyən etmək və etiketləmək məqsədilə, 
media və əyləncə sektoru müştərilərinin seçilmiş 
bir qrupu üçün "Məşhurların tanınması" alətini 
istifadəyə vermişdir. Məhsulun inkişaf prosesinin 
başlanğıcından etibarən, onlar insan hüquqlarına 
təsirin qiymətləndirilməsində (HRIA) və daxili 
Sİ prinsiplərinin nəzərdən keçirilməsində iştirak 
etmişlər. İnsan hüquqları üzrə qeyri-kommersiya 
təşkilatı olan BSR ilə əməkdaşlıq zəminində və 
BMT-nin biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər 
prinsiplərdən bir baza qismində istifadə etməklə, 
komanda məxfilik, ayrı-seçkilik, ifadə azadlığı və 
digərləri daxil olmaqla, çoxsaylı aspektlərə potensial 
təsirləri nəzərdən keçirmişdir. Potensial olaraq təsirə 
məruz qalmış maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr, 
müstəqil ekspertlərlə dialoq və yüksək həssaslıq 
və ya cəmiyyətdən təcridolunma riskinə məruz 
qalanlara xüsusi diqqət yetirilməsi kimi aspektlər 
metodologiyanın bir hissəsi olmuşdur. Onların 
fəaliyyəti API (tətbiqin

proqram interfeysi) imkanlarının və onların ətrafında 
müəyyən edilmiş qaydaların formalaşmasında 
mühüm rol oynamışdır. 2

İnsan hüquqları üzrə bu ilkin risk 
qiymətləndirməsindən sonra qəbul edilmiş 
problemlərin aradan qaldırılması strategiyaları:

 – Müştərilərin razılaşmalı olduqları "Xidmətəuyğun 
şərtlər"in yaradılması. Bunlar APIistifadəsi 
zamanı əsas götürülə bilən vəmüəllif hüquqları, 
nifrət ifadə edən nitq, uşaqhüquqları, nəzarət 
və senzura kimi məsələlərətoxunan məzmun 
çeşidini məhdudlaşdırır.

 – Məlumat əsaslı razılıq prinsipinə hörmət 
edənməşhur şəxslərin tərifinin qəbul edilməsi, 
vəyalnız fəal və niyyətli şəkildə ictimai 
həyatdamüəyyən rol oynamağa can atanların 
buçoxluğa aid edilməsi.

 – Google saytının məşhurlara aid 
məlumatlarbazasına daxil edilmək istəməyən 
məşhurlarüçün "imtina" seçiminin yaradılması.

Google Bulud platformasından insan hüquqlarının müəyyən edilməsinə dair nümunəBÖLMƏ 2

Hər bir mərhələsində Sİ üzrə nümunə risk qiymətləndirilməsi tapşırığı olan 
SDLC mərhələlərinin vizuallaşdırılması.

ŞƏKIL 3

SDLC mərhələsi Sİ risklərinin azaldılması üzrə nümunə mülahizələr

 – Arzuedilən nəticəyə nail olmaq üçün Sİ/MÖ istifadə etmək zəruridirmi?
 – Ümumiyyətlə, bu mərhələdə Sİ/MÖ müzakirə edilməlidirmi?

 – Həlli yaratmaq üçün lazımi bacarıqlarımız və ya sahə üzrə təcrübəmiz varmı?
 – İnkişaf prosesi məlumatların məxfiliyini və bütövlüyünü qoruyurmu?

 – İstifadəçilərin sistemin son məqsədini başa düşməsini təmin etmək üçün onlara lazımi təlimlər keçirilibmi?
 – Həllin hansı şəkildə nəticə əldə etməsi, istifadəçilər üçün şəffafdırmı?

 – Həll üçün lazım olan məlumat mənbələrindən istifadə etməyə razılıq almışıqmı?
 – Xarici məlumatların, modellərin və ya həllərin istifadəsindən dolayı yaranacaq nəticələri tamamilə başa düşürükmü?

 – Həll üçün hansı səviyyədə qərəz növü qəbul ediləndir?
 – Qəbul meyarları modelin qənaətbəxş işləməsini təmin etmək üçün müvafiq dəqiqlik səviyyələrini müəyyən edirmi?

 – Sistem administratorları modellərin düzgün işlədiyini təsdiqləmək üçün hansı göstəricilərin yoxlanılacağını 
bilirlərmi?

 – Yeni məlumatlardan istifadə etməklə modelləri yeniləşdirmək və ya emal etmək üçün aydın bir proses 
mövcuddurmu?

01 Tələblərin toplanması və təhlili

03 Həyata keçirmə və kodlaşdırma 

05 Tətbiq

02 Dizayn

04 Test

06 Texniki xidmət
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Bu nə üçün mühümdür?

Satınalmalardan strateji olaraq, süni 
intellektin hazırlanması və tətbiqi üzrə səylərin 
dəstəklənməsi, eləcə də, yeni yaranan 
texnologiyanın ictimai tətbiqi haqqında biliklərin 
yayılması üçün istifadə etməyinizi təmin etmək.

a.  İnkişaf etməkdə olan texnologiyalarındövlət 
siyasətini əks etdirən nazirlik vəidarələrin 
müvafiq milli Sİ strategiyasıtəşəbbüsləri və 
rəhbər sənədlərinəmüraciət edin.

 – Bir çox ölkələr hazırda Sİ sahəsində 
millistrategiyaların hazırlanması 
vəyayımlanması ilə məşğuldurlar, bəziləri 
isəartıq öz strategiyalarını dərc ediblər. 
Sİ-ningenişmiqyaslı tətbiqinə başlamazdan 
əvvəl,sizin Sİ sistemini əldə etmək 
cəhdinizinölkənizin ümumi strategiyasına nə 
dərəcədəuyğun olduğunu qiymətləndirin.

 – Bu, ikinci dərəcəli siyasi məqsədləri 
stratejisatınalmalara daxil etməyə və 
potensialolaraq Sİ sistemlərinə olan tələbatın 

birləşdirilməsi hesabına miqyas əsasında 
qənaət etməyə imkan verir. Sİ üzrə milli 
strategiyaya uzlaşmanın əlavə üstünlüyü 
ondan ibarətdir ki, strategiya ilə uzlaşan 
təşəbbüslərə (məsələn: əlavə ekspertlərə 
çıxış) xüsusi dəstək təmin edilə bilər.

b.  Satınalma cəhdlərinin nəticəsindən 
asılıolmayaraq, Sİ üzrə həllərin 
satınalmasıimkanını nəzərdən keçirmiş 
dövlətqurumları ilə məsləhətləşin.

 – Təcrübələrinizi artırmaq və bölüşmək 
üçünmüxtəlif departamentlər və təcrübə 
sahələriarasında əməkdaşlığı fəal şəkildə 
təşviq edəbilərsiniz. Eyni zamanda, rəqəmsal 
alıcılarcəmiyyəti, peşəkar şəbəkələr və ya 
qeyri-rəsmigörüşlər kimi ekspert cəmiyyətləri 
vasitəsiləbilik və rəylərinizi də paylaşa bilərsiniz.

 – Sizin departament daxilində, Sİ vasitəsilətətbiq 
edilən həllərin satınalması ilə bağlıinformasiya, 
səriştə və qabaqcıl təcrübələrinmübadiləsinə 
imkan verən platforma vəşəbəkələr yaratmaq 
faydalı ola bilər.

Bu nə üçün vacibdir?

Mövcud qanun və normativ aktlarına uyğunluq 
onlara riayət olunmasını təmin edir; peşəkar 
etika kodekslərinin daxil edilməsi normaların 
standartlaşdırılmasını dəstəkləyir; müvafiq 
qaydaların öyrənilməsi/araşdırılması innovasiya 
texnologiyalarının dinamik ekosistemində daha 
yaxşı siyasət yürütməyə imkan verir.

a. Layihənin əhatə etdiyi məlumat vətətbiqlərin 
növlərini tənzimləyən müvafiqqanunvericiliyi, 
hüquqları, inzibati qaydalarıvə digər müvafiq 
normaları nəzərdənkeçirin.

 – Aradan qaldırılan problem və təklif 
olunanhəllərlə bağlı məlumat və tətbiqlərin 
növlərinitənzimləyən müvafiq qanunvericiliyin, 
insanhüquqlarının və mülki hüquqların, 
inzibatiqaydaların və digər müvafiq normaların 
ümumibaxışını aparın. Milli hökumətlər 
çərçivəsindəməlumatlara dair qanunların 
ziddiyyət təşkiletməsi ilə bağlı müvafiq 
məhkəmə və inzibatiyurisdiksiyalara aydınlıq 
gətirin. Tenderdəiştirak dəvətində toxunulan 
problemdən asılıolaraq, həmin dövlət 
funksiyasına aid mövcudqanunlar və normativ 
aktlar artıq məlumatlarınistifadəsi, emalı, 
ötürülməsi və s. ilə bağlı bəziqaydaları özündə 
ehtiva edə bilər. İlkin qanun və normativ 

aktlara istinad edərək, həmin qayda və 
normaları təkliflər sorğusuna daxil edin.

 – Müvafiq qaydaların müəyyən edilməsi 
zamanı,mənbələr yalnız formal 
qanunvericiliyi deyil,həm də qabaqcıl sənaye 
təcrübələrini, ticarət təşkilatlarının yekdilliklə 
razılaşdırılmışTəlimatlarlarını və "yumşaq 
hüquq"unnormalaşdırma mexanizmlərinin 
digərformalarını da əhatə etməlidir. 
Məsələn,məlumat azadlığı haqda qanunlar3 
ictimaiyyətüçün hansı giriş imkanlarının 
yaradılmalı olmasıilə bağlı qaydaları 
müəyyən edir, məlumatetikası prinsipləri isə 
hökumətlərdə və dahageniş dövlət sektorunda 
məlumatlarınməqsədəuyğun istifadəsi 
qaydasını tənzimləyir.

b. Sİ həllərinin tətbiqinə aid ola 
biləcəkməxfiliyin, kommersiya sirrinin 
qorunmasıvə məlumatların gizliliyi üzrə 
müvafiqqabaqcıl təcrübələri nəzərə alın.

 – Sİ sahəsində təklif olunan həlləri əsaslışəkildə 
dəyərləndirmək üçün hökumətrəsmiləri 
şəffaflıq hesabına hesabatlılığınqorunması və 
tədarükçülərdə, onların məhsulvə xidmətləri ilə 
bağlı kommersiya sirrinin, eləcədə bizneslərinin 
məxfiliyinin pozulmayacağına dair əminlik 
yaradılması arasında uyğun tarazlığı təmin 

 Bir çox 
ölkələr hazırda 
süni intellekt 
sahəsində milli 
strategiyaların 
hazırlanması və 
yayımlanması 
ilə məşğuldurlar, 
bəziləri isə artıq 
öz strategiyalarını 
dərc etdiriblər.

Satınalmalarınızı dövlət orqanlarında Sİ-in qəbulu strategiyasına daxil 
etməyə çalışın və başqalarının təcrübəsindən istifadə edin.

Qanunvericilik və peşəkar etika kodekslərinin təkliflər sorğusuna daxil 
olmasını təmin edin. 

6.3

6.4
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 Məlumatlar 
müasir süni 
intellekt alətləri 
üçün vacib 
əhəmiyyət kəsb 
edir.

etməlidirlər. Dövlət prosesləri haqqında 
məlumatlar, ixrac nəzarəti yoxlamaları, milli 
təhlükəsizlik və ya cari cinayət təhqiqatları kimi 
müstəsna hallarda bəraət verilən açıqlama 
məhdudiyyətləri çərçivəsində olmaqla, susmaya 
görə açıq olmalıdır.

Bu nə üçün mühümdür?

Müvafiq məlumatların mövcudluğu istənilən Sİ həlli 
üçün zəruri şərtdir, belə ki, əgər məlumatlar mövcud 
olmazsa, Sİ-nin satınalması məsələsi ətrafında 
müzakirələrə əlavə vaxt sərf olunmamalıdır. Bundan 
əlavə, məlumatlara giriş icazəsi yalnız məlumatları 
idarə edən tərəf(lər) in onları diqqətlə nəzərdən 
keçirməsindən sonra verilməlidir.

a. Məlumatların idarə edilməsi üzrə 
lazımimexanizmlərin, satınalma 
prosesinəbaşlandığı vaxtdan etibarən 
özqaydasında olduğundan əmin olun.

 – Satınalma prosesinin 
başlanğıcından,məlumatların idarəedilməsinə 
dair bir yanaşmatəqdim edin. Məlumatların 
idarəedilməsininəhəmiyyəti və mürəkkəbliyini 
nəzərə alsaq, Sİüzrə transformasiya 
layihələrində iştiraketməzdən əvvəl, 
məlumatların idarəedilməsiüzrə etibarlı 
proseslərin həyata keçirilməsi praktiki olaraq 
məcburidir.İdarəetmə, təklif olunan layihə 
ilə bağlıbütün məlumat fəaliyyətlərini əhatə 
etməlidir,məsələn: layihə iştirakçılarına 
məlumatlara giriş imkanı yaratmaq, 
məlumatları təhlil etməküçün məlumatların 
digər yerlərə köçürülməsi/saxlanması və 
məlumatlar üzrə razılığınyoxlanılması 
(məlumatları istifadə etməyimizüçün 
səlahiyyətləndirildiyimiz məqsədlər).

 – Məlumatların idarəedilməsi və bir 
Sİtəşəbbüsün bütün digər aspektləri 
çoxprofillibir komandanın olmasını tələb 
edir. Çoxprofilliqruplar haqqında daha ətraflı 
məlumat üçünbax: Təlimatlar 7.

 – Məlumatların idarəedilməsi 
strukturuolmadıqda, kimin buna görə 
məsuliyyətdaşıdığının (satınalma prosesi və 
layihəninsonrakı mərhələlərində məlumatların 
idarəedilməsi üçün kimin məsuliyyət daşıdığı)
aydın şəkildə göstərilməsini təmin edin.

b. Müvafiq məlumatların layihə üçün 
mövcudolub-olmayacağını qiymətləndirin. 

 – Məlumatlar müasir süni intellekt 
alətləriüçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. 
Satınalma prosesinizə başlamazdan 
əvvəl məlumatlarınmövcudluğunu 

müəyyənləşdirməlisiniz. Bu, layihə üçün hansı 
məlumatların tələboluna biləcəyi anlayışının 
yarannasınasəbəb olur. Məqsəd bütün 
mümkün məlumatmənbələrini qiymətləndirmək 
deyil, potensial maraq doğuran məlumat 
mənbələri haqqında ümumi məlumatlılığı 
artırmaqdan ibarətdir. Məlumatların 
sənədləşdirilməsi, məlumat lüğətlərindən 
istifadə edilməsi, məlumat faylları haqqında 
yüksək səviyyəli anlayış yaratmaq istədiyimiz 
kimi hallarda çox faydalıdır.

 – Nəzərdə tutulan istifadə seçiminə 
uyğunməlumatlar mövcud olmadığı 
hallarda,siz məlumatları üçüncü tərəflər 
(məsələn:tədarükçülər, tərəfdaşlar və ya 
məlumatbrokerləri) vasitəsilə tapa bilərsiniz. 
Əgər məlumatlar heç bir kanal vasitəsilə 
tapılmazsa,nəzərdə tutulan istifadə seçimini 
ümumiyyətləməlumatlarla idarəolunma 
üsulu ilə etməyinmümkün olub-olmadığını 
qiymətləndirməküçün məlumatların emalı 
üzrə ixtisaslımütəxəssislər (məsələn, 
tədarükçülərvasitəsilə) cəlb edin..

c. Satınalma təşəbbüsü və layihənin 
sonrakımərhələləri üçün tədarükçü 
(tədarükçülər)ilə məlumatları 
paylaşacağınızı və bununecə edəcəyinizi 
müəyyənləşdirin.

 – Layihə və məlumatlarınızın 
həssaslığındanasılı olaraq, satınalma zamanı 
təchizatçılarınməlumat vermək imkanını 
nəzərdən keçirməklazımdır ki, tender 
iştirakçıları ehtiyaclarınızauyğunlaşdırılmış 
təkliflərin sorğusuna cavabhazırladıqları 
zaman vəziyyətinizə uyğun olanfərziyyə, 
müddət və ödənişləri nəzərə alsınlar.Bu, 
təkliflər üzrə sorğularınıza aldığınızcavabların 
keyfiyyətini artırır. Əgər siz ictimai istifadə 
üçün nəzərdə tutulmayanməxfi məlumatları 
dərc edirsinizsə, tədarükçülərin bütün bu 
məlumatlara çıxışı olmadan buməlumatların 
onlara nə etmək hüququ verdiyibarədə dəqiq 
təsəvvürə malik olması üçün yalnız bir nümunə 
dərc etmək imkanınınəzərdən keçirin. Bunu 
etdiyiniz zaman, ümumiməlumat toplusunu 
təmsil edən bir nümunətəqdim etdiyinizdən 
əmin olun. Əks təqdirdə,tədarükçülər təkliflərin 
keyfiyyətinə və buna görədə, layihənin 
bütövlüyünə təsir göstərə biləcəkyanlış 
fərziyyələr irəli sürə bilərlər.

Müvafiq məlumatların əldə edilməsi ilə bağlı texniki 
yararlılıq və idarəetmə mülahizələrini şərh edin.

6.5

 – Məxfilik və kommersiya sirrinin 
qorunmasınınictimai maraq mülahizələri 
işığında haqlıçıxarıla biləcəyi hallarda, qismən 
açıqlanma,məhdud təhlil variantları və ictimai 
inamımöhkəmləndirən digər vasitələrlə 
şəffaflığıntəşviqi imkanlarını araşdırın..
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 – Müvafiq məlumat mübadiləsi şərtlərini 
yaradıbsənədləşdirin. Məsələn:

 – Tədarükçünün məlumatları yerləşdirəcəyi 
mühitə qarşı minimum tələblər (məsələn, 
onların həssas məlumatları üzrə tədarükçünün 
standartlarına cavab verən korporativ laptop).

 – Tədarükçülərin layihə üzrə 
rəhbəritərəfindən imzalanmış 
məlumatlarınötürülməsinə dair razılıq 
formasında,məlumatların hər hansı başqa 
məqsədlədeyil, yalnız izləmə məqsədilə 
istifadəediləcəyi bildirilir. Tədarükçülərə 
aydınolmalıdır ki, onlar məlumatlara 
malikolduqları müddətdə, məlumatların 
təkliflərüzrə sorğuda göstərilənlərdən 
əlavə hər hansı digər məqsədlər üçün 
istifadəedilməsinə icazə verilmir.

 – Məlumatların silinmə tarixi (məsələn, 
təklifüçün sorğusuya tədarükçünün 
cavabıtəqdim olunduqdan dərhal sonra). 
Heç birhalda, hökumətlər satınalma 
prosesindən vəya layihənin başa 
çatmasından sonra qalibgəlmiş tender 
iştirakçıları olan tədarükçülərəməlumatları 
saxlamağa icazə verməməlidir.

 – Bütün məlumatların silinməsinin 
təsdiqi(məsələn, tədarükçünün layihə 
rəhbəritərəfindən imzalanmış və təqdim 
edilmişsilinmənin yazılı təsdiqi).

 – Məlumatların məxfiliyinin qorunmasına,o 
cümlədən, məlumatların toplanmasına,mühafizə 
olunmasına və sintetik məlumatlarla bağlı faydalı 
ola biləcək bir çoxanonimləşdirmə üsulları 
vardır.4 Lakin qeydedək ki, anonimləşdirilmiş 
məlumatlarla,orijinal məlumatlarda olduğu 
qədər diqqətlidavranmalısınız, çünki 
onlar əhəmiyyətliməlumatların səhvən 
açıqlanmasına səbəbola bilər. Təklif sorğuları, 
məlumatların dahaaz müdaxilə edilməklə 
istifadəsinə imkanverən və ya daha az 
həssaslığa malikməlumat topluları ilə eyni və 
ya oxşarnəticələrə aparıb çıxaran yuxarıda 
qeydedilən innovativ texnoloji yanaşmalara 
təşviqetməlidir.

 – Bəzi tədarükçülər təşəbbüsü 
tamamlayanməlumatlara malik ola bilərlər 
və buməlumatlardan istifadə etmək 
imkanınınəzərdən keçirmək sizin marağınıza 
uyğundur.Tədarükçüdən məlumatların qəbul 
edilməsiüçün uyğun şərtlərlə bağlı tövsiyələr 
verən bir çərçivənin mövcud olması zəruridir. 
Qərarmeyarlarına aşağıdakılar daxil ola bilər:

 – Tədarükçü: bəzi tədarükçülər 
tanınmışməlumat təchizatçıları kimi 
əvvəlcədəntəyin edilə bilər, mövcud 
təchizatçılar kimi,əvvəlki iş təcrübələri 
əsasında daha etibarlıhesab edilə və ya 
öz məlumat aktivləri iləbağlı güclü nüfuza 
malik ola bilərlər.

 – Domen: səhiyyə, ədliyyə və miqrasiya 
kimibəzi domenlər çox məxfidir/
vacibdir. Budomenlərdəki üçüncü tərəfə 
məxsusməlumatların istifadəsi onların 
qəbulolunmazdan əvvəl hərtərəfli 
yoxlanılmasınıtələb edir.

 – Məlumatların üstünlüyü və 
bütövlüyü:hər hansı üçüncü tərəf 
məlumatlarındanistifadə etməzdən 
əvvəl, hökumətlərməlumatların necə 
toplandığını, onlarınbütövlüyünü 
təmin etmək üçün hansı idarəetmə 
proseslərindən istifadə edildiyini və 
məlumatları təklif edən üçüncü tərəfin 
bu məlumatları təkliflər sorğusu üçün 
kommersiyalaşdırmağa qanuni icazəsinin 
olub-olmadığını aydın şəkildə görə 
bilməlidir.

d. Tədarükçülər (Tədarükçülər) 
tərəfindənistifadə olunan və yaradılan 
məlumatlaralazımi giriş əldə etdiyinizdən 
əmin olun.

1. Süni intellekt modellərinin istifadə vəistehsal 
etdiyi məlumatlara giriş və nəzarətfəaliyyətin 
monitorinqi, qiymətləndirilməsi 
vətəkmilləşdirilməsi üçün vacibdir.

2. Siz süni intellekt tədarükçüsünün(tədarükç
ülərinin) Sİ modelləri tərəfindənyaradılmış 
işlənməmiş giriş məlumatlarına,emal edilmiş/
birləşdirilmiş və zənginləşdirilmişməlumatlara 
çıxış imkanı əldə etdiyindən əminolmalısınız. 
Bura həmçinin, üçüncü tərəflərin 
vəaçıq mənbələrin də məlumatları 
daxil olmalıdır,xüsusilə də, əgər onların 
uzunmüddətli əsasda mövcud olmayacağı/
dəstəklənməyəcəyi ehtimalımövcud olarsa.

3.  Təklif olunan həll(lər)dən asılı 
olaraq,tədarükçü(lər) bütün məlumatlara 
tam girişimkanı təmin etmək istəməyə və ya 
bunuetmək imkanına malik olmaya bilərlər 
(məsələn,SaaS və ya COTS həlli üçün IP 
protokolunuqorumaq üçün):

 – Məlumatlara giriş maksimum geniş 
həcmdətəmin edilməlidir. Təchizatçı 
paylaşımın/birgə istifadənin məhdudlaşdırılma 
səbəbinidəqiq ifadə edə bilər və bu, 
ümumiəsaslandırma ilə deyil, yalnız 
müvafiqsahələrlə məhdudlaşmalıdır 
(məsələn,kommersiya cəhətdən həssas təlim 
dəstlərizənginləşdirilmiş model nəticələrinin 
birgəistifadəsinə/paylaşılmasına mane olmur)..

 – Məhdud girişin dəstəkləndiyi 
halda,təchizatçının müvafiq, aktual və  
nümünə olaraqseçilmiş məlumat topluları 
təqdim etməsinitəmin etməlisiniz. İdeal olaraq, 
onlar operativ /canlı məlumatlar əsasında 
qurulmalıdır.
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nə məlumatların idarəedilməsi sistemiŞƏKIL 4

"Deloitte" məlumatların idarəedilməsi sistemi təşkilatlara, hansı məqsədlərin prioritet ediləcəyini, hansı 
imkanların qazanılacağını və hansı nəticələrin gözlənildiyini dəqiq müəyyən etməyə imkan verir.

Sadələşdirmək

Prinsiplər Məqsədlər Biznes prioritetləriİmkanlar və əsas istiqamətlər

Bilik və məlumat (AI) sahəsində strateji məqsədlər

Tənzimləmə və daxili siyasət

Standartlaşdırmaq

Avtomatlaşdırılmaq

Səlahiyyətləndirmək

Məlumatlara 
əsaslanan siyasətin 

inkişafı

Vətəndaş / müştəri 360

Xidmət 
optimallaşdırılması

Əməliyyatların 
effektivliyi

Aşkar olunmasını 
təmin edin

Anlaşmanın 
təkmilləşdirilməsi

Etibar yaradın

Əlçatanlığı 
sadələşdirin

Əməletməni təmin 
edin

Proseslər

Göstəricilər və əsas 
səmərəlilik 
göstəriciləri

İş proseslərinin idarə 
edilməsi

4. Məlumatların mülkiyyət hüququ 
təchizatçıtərəfindən aydın şəkildə ifadə edilməlidir:

4a. Siz məlumatlar üzərində müqaviləəsasında 
davamlı mülkiyyət hüququna malik olmağa 
cəhd göstərməlisiniz.

4b Ən azı, Sİ modelinin (modellərinin) 
köməyi ilə əldə edilmiş zənginləşdirilmiş 

məlumatlar qalan bütün məlumatlara çıxış 
hüquqları ilə yanaşı, "birgə mülkiyyət 
hüququ"na daxil olmalıdır.

4c. İdeal olaraq, əsas məlumat topluları 
təkmilləşdirilmiş/yeni sistemlərdən və 
yanaşmalardan istifadə etmək, araşdırmaq 
və onları inkişaf etdirmələri üçün daxili 
komandalarınıza təqdim edilməlidir.
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Bu nə üçün mühümdür?

Mövcudluğa, istifadənin qanuniliyinə və ehtiyacların 
mütənasibliyinə baxmayaraq, Sİ-i məlumatlara 
yersiz, etibarsız və ya yanıldıcı edən məhdudiyyətlər 
(məsələn, məlumatların təhrif edilməsi) ola bilər.

a.  Həcmə daxil ola bilən məlumatlardan 
istifadəimkanını və məlumatlardan 
istifadəninədalətli olub-olmadığını 
nəzərdən keçirin.

 – Məlumatların qorunması nə qədər mühüm 
olsada, bütün məlumatlar məxfi deyil 
(məsələn,açıq hökumətlər məlumatlarına 
İnternetdə girişsərbəstdir). Məxfi və ya 
qeyri-məxfi, bütünməlumatların bütövlüyü 
mühafizə olunmalıdır,lakin məxfi olmayan 
məlumatları qapalısaxlamağa ehtiyac yoxdur. 
Mühafizənindüzgün səviyyəsini müəyyən 
etmək üçünmüxtəlif məlumat toplularının 
məxfi qalmaqehtiyaclarını qiymətləndirmək 
vacibdir. Adətən,maliyyə və tibbi məlumatlar 
kimi şəxsiyyətimüəyyənləşdirməyə imkan verən 
şəxsiməlumatlar (PII) son dərəcə məxfi sayılır.Təklif 
üçün sorğu həm satınalma prosesi, həmdə layihə 
ilə bağlı irəli sürülən və məlumatlarınxarakterinə 
uyğun olan məlumatlarınidarəedilməsi tələblərini 
əks etdirməlidir.

 – Düzgünlük meyarlarına uyğun 
gələnməlumatları seçin. Məsələn, məlumatlar 
Sİhəllinin hədəfi olacaq əhalini təmsil 
etməkləyanaşı, kifayət qədər yeni olmalıdır.5

b. Təkliflər üçün sorğuda məlumatlarlabağlı 
məlum məhdudiyyətləri (məsələn, keyfiyyətlə 
əlaqədar) vurğulayın və tenderiştirakçılarından 
bu çatışmazlıqların aradanqaldırılması ilə 
bağlı öz strategiyalarını irəli sürmələrini 
tələb edin. Nəzərdənqaçırdığınız müvafiq 
məhdudiyyətləriaradan qaldırmaq üçün bir 
plan hazırlayın.

Məlumatların mənbəyinin uyğun olub-olmadığına 
dair qərar verərkən nəzərdən keçirilməli olan 
mülahizələr aşağıdakılardır:6

 – Reprezentativlik (məlumatların süniintellekt 
həllində əhatə olunan əhaliseqmentini 
düzgün təmsil edib-etməməsi)

 – Mənşə (məlumatların necə və nə 
üçüntoplandığı daxil olmaqla)

 – Məlumatların keyfiyyətində 
boşluqlar(məsələn, müəyyən bir 
məlumatelementində çatışmayan bir çox 
dəyərlər)

 – Məlumatlarda mövcud olan qərəz (əgərbu, 
alqoritmin tətbiq olunacağı əhalinitəmsil 
etmirsə)

 – Metaməlumatların aydın 
olmaması(məsələn, məlumat elementlərinin 
qarışıqvə ya qeyri-müəyyən adları)

 – Satınalma prosesinə başlamazdan 
əvvəlməlumatların bütövlüyünü, 
reprezentativliyinivə məlumat qaynaqlarının 
həqiqiliyini yoxlayın.Məlumatların keyfiyyəti ilə 
bağlı müşahidələrivə aşkar məhdudiyyətləri 
bildirin vəmümkünsə, bu mülahizələri təklif 
sorğusundanistifadə edərək paylaşın. Tender 
iştirakçılarısatınalma prosesində məlumatlarla 
bağlı bu mülahizələrdən xəbərdar olmalı, 
yaxud,məlumatların məxfi olduğu hallarda, 
seçilmiştəchizatçı(lar) müqavilə bağlandıqdan 
sonraxəbərdar edilməlidir(lər).

 – Məlumatlarınızın mümkün 
məhdudiyyətlərinihərtərəfli yoxlamaq üçün 
lazımi bacarıqlarınızvə ya vasitələriniz 
yoxdursa, məlumatlarınümumi vəziyyəti və 
onların mənşəyi haqqındatədarükçülərə 
məlumat verin ki, onlar da öz növbəsində 
adekvat təkliflər hazırlayabilsinlər. 
Eyni zamanda, təklifin sorğusuna 
dairtələblərdə məlumatların keyfiyyətinin 
hərtərəfliqiymətləndirilməsinin və zəruri 
hallarda, aşağı keyfiyyətli məlumatlar 
üçün təsirlərinazaldılması strategiyalarının 
hazırlanmasınınnəzərdə tutulmasını təmin 
edin.

Qərəz kimi problemlərin qarşısını almaq məqsədilə məlumatların 
istifadəsinin texniki və etik məhdudiyyətlərinin vurğulanması.

6.6

Bu nə üçün vacibdir?

Sİ üzrə uyğun təklif sorğularının hazırlanması və 
yerinə yetirilməsi Sİ-yə daxil olan bir- birindən qarşılıqlı 
asılı profilləri, o cümlədən sahə üzrə təcrübəsi olan 
(məsələn: səhiyyə, nəqliyyat), sistem və məlumatların 
layihələşdirilməsi, modellərin hazırlanması (məsələn: 
dərin öyrənmə) və vizualizasiya/informasiya dizaynı 
bilən müxtəlif funksiyalara malik komandanın olmasını 
tələb edəcək.

a. Bütün satınalma prosesi boyunca, 
müxtəliffunksiyalı və çoxprofilli komandanın 
tərkibindəideyalar düşünüb, qərarlar qəbul 
edin.

 – Satınalma prosesinə başlamazdan əvvəl, 
Sİəsaslı həllərin effektiv şəkildə əldə 
edilib,istifadə olunması üçün lazım olan 
bacarıqlarıaraşdırın.

Müxtəlif tərkibli, çoxprofilli komanda ilə işləyin.6.7

 Mövcudluğa, 
istifadənin 
qanuniliyinə 
və ehtiyacların 
mütənasibliyinə 
baxmayaraq, 
məlumatlara 
Sİ yersiz, 
etibarsız və ya 
yanıldıcı edən 
məhdudiyyətlər 
(məsələn, 
məlumatların 
təhrif edilməsinə) 
ola bilər.

Sadələşdirmək

Prinsiplər Məqsədlər Biznes prioritetləriİmkanlar və əsas istiqamətlər

Bilik və məlumat (AI) sahəsində strateji məqsədlər

Tənzimləmə və daxili siyasət

Standartlaşdırmaq

Avtomatlaşdırılmaq

Səlahiyyətləndirmək

Məlumatlara 
əsaslanan siyasətin 

inkişafı

Vətəndaş / müştəri 360

Xidmət 
optimallaşdırılması

Əməliyyatların 
effektivliyi

Aşkar olunmasını 
təmin edin

Anlaşmanın 
təkmilləşdirilməsi

Etibar yaradın

Əlçatanlığı 
sadələşdirin

Əməletməni təmin 
edin

Proseslər

Göstəricilər və əsas 
səmərəlilik 
göstəriciləri

İş proseslərinin idarə 
edilməsi
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 – Sİ sistemlərinin layihələndirilməsi, 
satınalması,qiymətləndirilməsi və həyata 
keçirilməsindəixtisaslaşan çoxprofilli komandaları 
toplayın. Buçoxprofilli komandalara aşağıdakı 
sahələr üzrəmütəxəssislər daxil olmalıdır: Sİ 
həllinin tətbiqolunacağı sahə (məsələn: ədliyyə) 
siyasəti,maşın öyrənmə/məlumatların təhlili, data 
mühəndisliyi,texnologiya (proqram və avadanlıq 
təminatı),satınalma, etika və insan resursları. 8.

 – Müxtəlif komanda üzvlərinizin olmasından 
əmin olun. Komandaya müxtəlif cinslər, etnik 
mənsubiyyətə məxsus, sosial-iqtisadi vəziyyətə, 
əlillik dərəcələrinə və cinsi oriyentasiyalı olan 
insanları daxil etmək lazımdır. Eyni zamanda, 
fərqli perspektivi və mövqeyi olan insanların 
iştirakını təmin edin. Bu, problem və həllərə 
müxtəlif perspektivlərdən baxılmasını təmin 
etməklə yanaşı, qərəzin aradan qaldırılmasına 
kömək edir.

 – Tender cavablarının qiymətləndirilməsinə 
gəldikdə, bu, mühümdür. Komandanızın Sİ 
ilə işləyən həllərin müqayisəsi üçün lazımi 
təcrübəyə malik olmasından əmin olmalısınız. 
Müxtəlif təkliflərin qiymətləndirilməsi 
üçün texniki, biznes, həmçinin hüquqi və 
etik sahələr üzrə ekspertlər lazımdır. Siz 
çoxprofilli qiymətləndirmənin bir öhdəliyə 

çevrilməsini təmin etmək üçün prosesləri 
satınalma qərarınıza inteqrasiya edə bilərsiniz. 
Komandanız kifayət qədər təcrübəyə malik 
deyilsə, təşkilatınız daxilində və ya ictimai 
xidmət çərçivəsində birliklərə və ya peşəkar 
şəbəkələrə müraciət edə bilərsiniz. Qeyd edək 
ki, bir çox mühüm qərarlar çox güman ki, inkişaf 
zamanı (yəni satınalınmadan sonra) qəbul 
ediləcək və komandanızın bütün vacib qərar və 
kompromislərin yalnız podratçı və ya tədarükçü 
tərəfindən deyil, daha çox, şirkət daxilində 
qəbul edildiyini və ya nəzarət olunduğunu təmin 
etmək üçün bacarıqlara malik olması və ya ən 
azından, ekspertlərə çıxış imkanının olması 
vacibdir.

b. Tenderi qazanan uğurlu iştirakçıdan 
(iştirakçılardan) lazımi bacarıqlar toplusuna 
malik bir komanda formalaşdırmasını tələb 
edin.

 – Tələblərinizin bir hissəsi kimi, tender 
iştirakçılarının, Sİ həllini yaradıb tətbiq 
edəcək layihə iştirakçılarının bacarıq və 
kvalifikasiyasına dair sübut təqdim etmələrini 
təmin edin.9 Bu, təklif üçün sorğuya cavabın 
bir hissəsi olmalıdır və eyni zamanda 
təklifləri qiymətləndirərkən qərar qəbuletmə 
meyarlarınızdan biri olmalıdır.

Bu nə üçün vacibdir?

Sİ sisteminin legitimliyinə ictimai etimadı 
möhkəmləndirməkdən ötrü, satınalma prosesi 
Sİ həllinin necə işlədiyini dərk etməklə bağlı 
hesabatlılığı təmin etməlidir ki, onu müstəqil 
qiymətləndirmək və beləliklə, Sİ həllinin bütün 
yararlılıq dövrü ərzində məsuliyyət mədəniyyətini 
təşviq etmək mümkün olsun.

a. Sİ-ə əsaslanan həllərdə hesabatlılıq 
mədəniyyətini təbliğ edin.

 – Dövlət müəssisələri vətəndaşların fərdi və 
kollektiv hüquqlarına toxunan qərarların 
əsaslandırılmasında xüsusilə də, alqoritmik 
yanlışlığın və ictimai resurslara çıxışa 
ayrı-seçkilik xarakterli təsirlər haqqında 
anlayışların artdığı bir vaxtda "qara qutu" 
alqoritmlərinə etibar edə bilməzlər. Satın 
almaq niyyətində olduğunuz Sİ-nin istifadə 
məqsədindən və tətbiqi variantından asılı 
olaraq, müxtəlif mülahizələr olacaq və 
yanaşmanızın nəzərə alınmasını təmin 
etməklə, xaricdən yoxlama məqsədilə 
tətbiqi izah etmək üçün təchizatçı ilə 
işləməyi planlaşdırmalısınız. Bu mülahizələr 
Təlimatlar 2-də təsvir olunan risk və təsirlərin 
qiymətləndirilməsi ilə əlaqələndirilməlidir. 
Müəyyən ssenarilər çərçivəsində, siz 

onların həllərinin müstəqil audit(lər)inə icazə 
vermələrini təchizatçılar üçün bir tələbə 
çevirməyi nəzərdən keçirməlisiniz. Bu, 
nəzərdə tutulmayan nəticələrin qarşısını 
almağa və ya yüngülləşdirməyə kömək edə 
bilər.

 – Təchizatçılar və dövlət rəsmiləri qanunla 
müəyyən edilmiş hüdudlar çərçivəsində, Sİ-yə 
əsaslanan həllərin gözlənilməz və nəzərdə 
tutulmayan təsirləri ilə bağlı risklərin təhlilini 
müqaviləyə daxil etməli və onların müvafiq 
vəzifələrini müqavilədə göstərməlidirlər. 
Qeyd edək ki, hesabatlılıq məsuliyyətinin 
təyin edilməsi üzrə qanun və standartlar 
yurisdiksiyadan asılı olaraq fərqlənə bilər. 
Məsələn, Kanada Federal Hökumətinin 
Avtomatlaşdırılmış Qərar Qəbuletmə üzrə 
Direktivi müvafiq federal subyektin nazir 
müavininin Sİ layihəsi çərçivəsində alqoritmik 
təsir qiymətləndirməsini (AIA) imzalamasını 
tələb edir.

 – Məlumat azadlığı haqqında qanunvericilik və 
məlumatların mühafizəsi üzrə məlumatların 
qeydiyyatına dair tələblər daxil olmaqla, 
qanunvericilikdə hesabatlılığa dair tətbiq 
olunan tələblərin layihənin bütün yararlılıq 
dövrü ərzində necə yerinə yetiriləcəyini 
nəzərdən keçirin.

Satınalma prosesi boyunca hesabatlılıq mexanizmlərinə və şəffaflıq 
normalarına xüsusi diqqət yetirin.

6.8
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b. Sİ-nin qərar qəbuletmə prosesinin 
maksimum şəffaf olmasını təmin edin.

 – Sİ-nin qərar qəbuletmə prosesinin şəffaflığını 
(yəni, Sİ tərəfindən yaradılan qərarlar və/
yaxud, fikirlər) təşviq edin. Bunu etməyin 
bir yolu, aydın bir Sİ-dən istifadəni təşviq 
etməkdir. Siz həmçinin, tender iştirakçısının 
sizin komandanıza lazımi təlim və biliklərin 
ötürülməsini təmin etməsi, hətta komandanızın 
Sİ-nin tətbiqi prosesinin bir hissəsini təşkil 
etməsini bir şərt olaraq müəyyənləşdirə 
bilərsiniz. Nəhayət, alqoritm haqqında 
məlumatları ehtiva edən sənədləri tələb edə 
bilərsiniz (məsələn, modelin nəzarət altında, 
nəzarətsiz və ya təkrar öyrənmə və ya hər 
hansı bir məlum qərəzə əsaslanmasından 
asılı olmayaraq, təlim üçün istifadə edilən 
məlumatlar).

 – Sənədləşmə, xüsusilə o zaman əhəmiyyət 
kəsb edir ki, alqoritm, gələcək layihə 

çərçivəsində yaradılacaq və/və ya 
konfiqurasiya ediləcək alqoritmdən fərqli 
olaraq, tender iştirakçısının layihəyə 
daxil edəcəyi öncədən hazırlanmış bir 
həlldir. Nəhayət, siz həmçinin, tender 
iştirakçılarından modellərin qurulması 
metodologiyası, ocümlədən dəyişənləri 
necə seçdikləri,nümunə yaratdıqları (lazım 
gəldikdə) və modeliyoxlayıb-təsdiqlədikləri 
barədə məlumatverməyi tələb edə bilərsiniz. 
Lakin alqoritmlərinqurulmasının iterativ bir 
proses olduğunu vəelmdən olduğu qədər 
yaradıcılıqdan da asılıolduğunu unutmayın.

 – Tender iştirakçısı tərəfindən təqdim 
olunansənədlər sizə onların təcrübəsi və 
metodlarıhaqqında məlumat verəcək; bu, 
layihə boyuncanə ediləcəyini ətraflı təsvir 
edən addım-addımistiqamət verməyəcək, 
çünki hər bir ssenarinintələblərini qarşılamaq 
üçün atılacaq addımlarlayihədən layihəyə 
dəyişəcək.

"Qara qutu" alqoritminin nə demək olduğunu və nə üçün problem olduğunu izah 
edən diaqram

ŞƏKIL 5

Xidmət təminatçısının xidmət alıcısı ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğu ənənəvi 
modeldə qəbuledən nəticə və/və ya qərar barədə xidmət təminatçısı ilə 
məlumat mübadiləsi edə bilər. Qəbuledən qərarla bağlı suallar verə və 
nəticəyə etiraz edə bilər.

Siyasət

İkitərəfli kommunikasiya 
(məsələn, nəticənin 

müəyyənləşdirilməsi, 
izahat, suallar, problemlər)

Birtərəfli 
kommunikasiya

(nəticənin 
müəyyənləşşdirilməsi

Siyasət

Neyron şəbəkələri kimi üsuldan istifadə edən tam avtomatlaşdırılmış 
sistemlə, xidməti alan nəticənin başa düşülməsini gözləyə bilməz. 
Bu, neyron şəbəkələri kimi bəzi alqoritmlərin çox dəqiq olması ilə 
bağlıdır, lakin bu qərara gedən yolunu izah etmir.

Siyasət

Siyasət
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Maşın öyrənmə modelləri çox vaxt onların 
necə fəaliyyət göstərdiyinə dair aydın təsəvvür 
olmadan paylanılır. Məsələn, model hansı 
şəraitdə ən yaxşı şəkildə və ən sabit şəkildə 
işləyir? Onun "kor nöqtə"ləri (tanış olmayan sahə) 
mövcuddurmu? Əgər varsa, harada? Model 
kartları, modelin fəaliyyəti və məhdudiyyətləri 
haqqında məlumat verərək bu problemi həll edir. 
Bu "kartlar" müxtəlif şəraitdə müqayisəli

qiymətləndirmə təmin edən təlim keçmiş maşın 
öyrənmə modellərini müşayiət edən qısa 
sənədlərdir. Onlar həm ekspertlər, həm də 
qeyri-mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Developerlər onlardan hansı modellərin hansı 
məqsədlə istifadə ediləcəyi və Sİ-nin necə 
məsuliyyətlə tətbiq ediləcəyi barədə daha yaxşı 
qərarlar qəbul etmək üçün istifadə edə bilərlər.  

Ən faydalı modellər çox vaxt ən çox izah 
edilən modellərdir, çünki ən çox onlara 
etibar edilir. Bulud platformasının Sİ -ə dair 
şərhləri developerlərə və müəsisələrə hər 
bir məlumat faktorunun nəticəyə necə təsir 
göstərdiyini kəmiyyət baxımından müəyyən 
etməklə onların Sİ modelinin bu və ya digər 
qərarları qəbul etməsindəki səbəbi anlamaqda 
kömək edir. Onlar modelləri yaxşılaşdırmaq 
və ya son istifadəçilərlə faydalı məlumatları 
bölüşmək üçün bu informasiyadan istifadə edə 

bilərlər. İnteraktiv vizual interfeys olan What-If 
(Alternativlər) aləti, fəaliyyəti izah etmək üçün 
məlumat toplusu vizualizasiyasından istifadə 
edərək, modelin iş rejimini araşdırmalarına 
imkan verir. Sİ platformasının istifadəçiləri 
öz modellərinin müxtəlif ssenarilərdə necə 
işlədiyinə dair daha dərin anlayış formalaşdıra və 
biznes istifadəçilərinə və digər maraqlı tərəflərə 
modelin performansını izah etmək üçün zəngin 
vizualizasiya yarada bilərlər. 

Tələb olunacaq sənədlərin nümunəsi: Google Model XəritələriBÖLMƏ 3

İzahlılıq probleminin həlli: Google Bulud Sİ platformasına baxış səhifəsindən misal 
BÖLMƏ 4

Kartların məzmunu Nümunə məlumatın təmin edilməsi

 – Modelin sadə təsviri

 – Modelin giriş və çıxış məlumatları

 – İstifadə edilmiş model arxitekturası

 – Təlim məlumatlarından fərqli mənbələrdən əldə edilmiş bir neçə 
qiymətləndirmə məlumat toplularında modelin məhsuldarlığı/performansı

 – Modelin performansını aşağı sala bilən amillər 

 – Modelin optimal səviyyədən daha aşağı səviyyədə işləyə biləcəyi vəziyyətlər

01 Model haqqında ümumi 
təsəvvür 

03 Səmərəlilik

02 Məhdudiyyətlər

Model kartı nümunəsi
ŞƏKIL 6

c. Hesabatlılığın və rəqabətliliyin 
müəyyənedilmə vasitəsi kimi alqoritmlərin 
daxilivə xarici interpretasiyalarını təmin 
edənmexanizmləri araşdırın.

 – İnsanların hüquq və faydalarına təsir 
edənqərarlar qəbul edən Sİ həlləri 
ilə, nəticəəldə etməyə doğru məntiqi 
addımları göstərə biləcəyimiz təqdirdə 
maşın öyrənməmodelinin nəticəyə necə 
gəlib çıxdığınıdəqiq bilmək nisbətən az 
əhəmiyyət kəsbedir. Başqa sözlə, modelin 
necə və niyəişlədiyini bilmək qabiliyyəti Sİ 
kontekstindəşəffaflığın qiymətləndirilməsi 
üçün dahauyğun bir vasitədir. Məsələn, bu, 
hansı təlimməlumatlarının istifadə edildiyini, 
hansı dəyişənlərin nəticəyə daha çox töhfə 

verdiyini,həmçinin ayrı-seçkilik və ədalət 
kimi sistemproblemləri ilə əlaqədar modelin 
keçdiyi audit və təsdiqləmə növlərini əhatə 
edə bilər.Bu, sizin təchizatçı tərəfindən tələb 
olunansənədlər kimi göstərilməlidir.

 – Sİ həllərinin əldə edilməsi zamanı 
Sİ-ninizahlılığı və dəqiqliyi arasında 
potensialgərginliyin nəzərə alınması da 
vacibdir. Qərarağacı modelləri kimi klassik 
statistik üsullarıasan izah oluna bilsə də, daha 
az proqnozlaşdırma gücünə malik ola bilər. 
Daha mürəkkəb modellər isə (məsələn: neyron 
şəbəkələr) yüksək proqnozlaşdırma gücünə 
malikdir, lakin "qara qutu" olduğuna görə tam 
aydın hesab olunmur. Bu problemləri nəzərə 
alsaq, diqqətli yanaşma olduqca önəmlidir.
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Bu nə üçün vacibdir?

Sİ sistemlərinin funksionallığı və nəticələri satınalma 
prosesində aydın olmaya bilər və çox vaxt, yalnız 
onların tətbiqi müddəti ərzində aydın olur ki, bu da 
satınalan təşkilat və sistem developeri arasında geniş 
kommunikasiya və informasiya mübadiləsi tələb edir.

Dövlət sektorunda Sİ sistemləri üçün davamlı və daimi 
qiymətləndirmə metodları və məlumat modeli barədə 
rəy verilməsi vasitələri alətdən istifadənin etik olaraq 
qalmasını təmin etmək üçün vacibdir. Təklif üçün 
sorğunuzda, bunun təminatçı tərəfindən nəzərdən 
keçirilməli və satınalma prosesinin bir hissəsi kimi 
müzakirə edilməli olduğunu açıq bəyan edə bilərsiz.

a. Satınalmalar prosesində nəzərə alın ki, Sİ-nin 
daxil olduğu alətin əldə edilməsi birdəfəlik 
qərar deyil; tətbiqin xidmət müddəti ərzində 
onun testdən keçirilməsi həlledici əhəmiyyətə 
malikdir.

 – Bu alət xidmət müddəti ərzində dəstəklənməlidir. Bu 
cür dəstək üçün hara müraciət ediləcəyini və hansı 
həcmdə dəstəyin mövcud olduğunu bilmək istənilən 
alətdən maksimum faydalanmaq üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Dəstəkdə mövcud 
olan istənilən boşluqların potensial təsirinin qəbul 
edilməsi və ya xarici ekspertlərin cəlb edilməsi - hər 
ikisi müəyyən xərclər yaradır. Bunu intellektual alətin 
alınması zamanı nəzərə almaq lazımdır.

 – Layihənin texnoloji iş prosesinin əhatə etdiyi 
prosedur və protokolların mahiyyətini təşkil edən 
norma, dəyər və prinsiplərin inteqrasiyası üçün 
bir şablon təmin edən proses əsaslı idarəetmə 
sisteminin tətbiqi imkanını nəzərdən keçirin.

 – Modelin mütəmadi testdən keçirilməsi onun 
dəqiqliyini saxlamaq üçün zəruridir. Dəqiq olmayan 
model yanlış qərarlara səbəb ola bilər və dövlət 
xidmətlərinin istifadəçilərinə mənfi təsir göstərə bilər.

Buna səbəbdən modelin tətbiqindən sonra onun 
effektivliyinə necə nəzarət olunacağını təminatçı 
ilə birgə müəyyənn etməlisiniz..

b.  İştirak prosesin bir hissəsi olmaq üçün Sİ 
təminatçısından biliklərin ötürülməsini və 
təlim keçirilməsini tələb edin.

 – Təklif üçün sorğu çərçivəsində, biliklərin 
ötürülməsini bir tələb olaraq qoyun. Layihə başa 
çatdıqdan sonra dövlət resurslarının bu alətdən 
müstəqil şəkildə istifadə edə biləcəyinə əmin 
olmaq üçün bilik ötürməsi planının tamlığını və 
məntiqiliyini qiymətləndirin.

 – Layihə sənədlərinə dair gözləntilərinizi aydın 
şəkildə ifadə edin. Sİ həllinin texniki xidmət və 
auditinin tədarükçüdən asılı olmayan hüquqi 
şirkətlər tərəfindən aparıla bilməsini təmin edin.

c.  Sİ təminatçısından tətbiqin qeyri-
mütəxəssislər tərəfindən düzgün istifadəsinin 
necə təmin etmək lazım olduğu barədə 
məlumat verməsini tələb edin.

 – Operativ və ya xidməti heyət həlldən necə 
istifadə edilməsini başa düşmək və onun 
nəticələrindən uğurla istifadə etmək üçün 
onun barədə kifayət qədər biliyə malik olmalı 
və ya təlim keçməlidirlər. Sİ tətbiqlərindən sui-
istifadənin qarşısını almaq məqsədilə, kifayət 
qədər təlim və dəstəyə olan ehtiyacları Sİ 
təminatçısı ilə birgə araşdırmalısınız. Tətbiq, 
təşkilat daxilində və/və ya xaricindəki müvafiq 
orqana (orqanlara) hər hansı şübhəli icazəsiz 
davranış barədə asanlıqla məlumat verilməsini 
asanlaşdırmalıdır. Layihənin həyata keçirilmə 
dövrünün modelləşdirmə, təlimlərin təşkili, 
testlərdən keçirilmə, yoxlanıb-təsdiqlənmə və 
həyata keçirilmə mərhələlərində məlumatları 
toplayan proses loqları vasitəsilə başdan-
başa/ tam audit imkanını yaradın. Bu cür loq, 
müxtəlif istifadəçilərin maraqlarını nəzərə 
alaraq Sİ-nin mütənasibliyinə nail olmaq 
üçün informasiyanın dəyişən əlçatanlığı və 
təqdimatını təmin etməyə imkan verəcək.

d. Etik mülahizələrinizi təkliflər üzrə 
qiymətləndirmə meyarlarınızın bir hissəsinə 
çevirin. 

 – Təchizatçılardan Sİ həllərini təmin edərkən 
göstərmələrini tələb etməli olduğunuz müəyyən 
etik normalar mövcuddur. Aparıcı Sİ həll 
təchizatçıları Sİ-nin etik layihələndirilməsi, 
inkişafı və tətbiqi üzrə daxili çərçivələr yaratmağa 
başlamışlar və bunlar alqoritmlərə qarşı 
hesabatlılığın təmin edilməsi, təhlil nəticələrinin 
ədalətsiz və / və ya qərəzli qərar qəbuletməyə 
səbəb olmasının qarşısının alınması, təkrar 
istehsal üzrə layihələndirmə, modelin müxtəlif 
şəraitlərdə testdən keçirilməsi və məqbul model 
performansının müəyyən edilməsi proseslərini 
əhatə edir. Tender iştirakçıları yalnız yuxarıda 
göstərilənlərə öz yanaşmalarını təsvir etmək 
deyil, həm də layihə nümunələri təqdim etmək və 
müştərilərin bu mülahizələri əks etdirən istinadları 
ilə tamamlamaq bacarığına malik olmalıdırlar.10

 – Alqoritmin hərtərəfli, şəffaf qiymətləndirilməsini 
təklifdəki tələblərdən birinə çevirin və münasib 
olarsa, modelin cavab verməli olduğu minimum 
səmərəlilik göstəricilərini göstərin. Mümkünsə, 
tender iştirakçıları ilə işləyərək, göstəricilər 
üzrə keçid dəyərləri müəyyən edin. Modelin 
test edilməsinin bir hissəsi kimi, modeli yeni 
məlumatlarla hansı aralıqlarla yeniləməli 
olduğunuzu müəyyən etmək üçün təminatçı 
ilə işləməlisiniz. Bütün xidmət müddəti ərzində 
modelin uyğunluğu və dəqiqliyini test etmək, 
xüsusilə də, Sİ kritik xidmətləri dəstəklədiyi zaman 
çox vacibdir.

Bilik ötürülməsi və uzunmüddətli risk qiymətləndirməsi üçün Sİ təchizatçısı 
ilə satın alan şirkət arasında davamlı əlaqə prosesini həyata keçirin.6.9

 Modelin 
mütəmadi 
testdən 
keçirilməsi 
onun dəqiqliyini 
saxlamaq üçün 
zəruridir.

 Bu alət xidmət 
müddəti ərzində 
dəstəklənməlidir. 
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Bu nə üçün vacibdir?

Dövlət xərcləri ədalətli, rəqabətli bazar yaratmaq 
üçün istifadə edilə bilər ki, bu da daha mükəmməl 
Sİ sistemlərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq. 
Bundan əlavə, Sİ tədarükçüləri ilə erkən 
əməkdaşlıq yaratmaqla satınalma prosesi və 
layihənin növbəti mərhələlərində uğur qazanma 
ehtimalını artıra və daha uyğun cavabların təmin 
edilməsinə şərait yarada bilər.

Sİ sistemləri tələbləriniz və satınalma 
yanaşmanızda əks etdirməli olduğunuz yeni 
problemlər yaratsa belə, siz öz yanaşmanızda 
mütənasiblik göstərməli, kiçik və orta müəssisələr 
(KOB) və az təmsil olunan kütlələr daxil olmaqla, 
müxtəlif təchizatçıları dövlət müqavilələri üçün 
rəqabətdən çəkindirə biləcək hər hansı lazımsız 
çətinlik yaratmamalısınız.

a. Sİ həllərinin müxtəlif təchizatçıları 
iləmüxtəlif yollarla əlaqə saxlayın.

 – Əsasən startaplar kimi kiçik 
müəssisələrdənibarət Sİ xidmət təchizatçılarının 
sürətlə inkişafedən mənzərəsini nəzərə alaraq, 
Sİ həlləritəchizatçılarını cəlb etmək üçün 
bazarla işləməyinqeyri-ənənəvi metodlarını 
nəzərdən keçirin.Məsələn, LinkedIn və 
ya Twitter kimi kovorkinqvə/və ya onlayn 
platformalarda şəxsi təqdimatlar,veb-
seminarlar, informasiya sessiyaları 
vasitəsilətəklif yaranmasına səbəb olan 
ehtiyacları izahedin.

 – Tədqiqat institutları və akademik dairələr 
kimimaraqlı tərəflərə müraciət edilməsi 
variantınınəzərdən keçirin. Bəzi hallarda, 
onlar Sİ-nintətbiqində iştirak etmək üçün 
lazımibacarıqlara malik ola bilərlər və istənilən 
haldaməsləhətçi kimi çıxış edə bilərlər.11

 – Bu cür KOB və digər az təmsil 
olunanmüəssisələrə təklif vermək üçün 
geniş saydatəchizatçıların cəlb edilməsi 
istiqamətindətədbirlər görün. Tender iştirakçıl
arınıçəkindirməyəcəyini və hərrac prosesində, 
nə dəmüqavilənin icrası zamanı onlara 
lazımsız yükyaratmayacağını təmin etmək 
üçün yanaşmanızıtestdən keçirməlisiniz. 
Öz yanaşmanızdamütənasiblik nümayiş 
etdirməlisiniz.

 – Nəzərinizdə saxlayın ki, Sİ-nin 
dövlətqurumlarında layihələndirilməsi və 
tətbiqi üçünsadəcə texniki biliklər kifayət 
etmir. Bu,dəyişikliklərin idarə edilməsi 
sahəsindətəcrübə, ictimai təşkilatlarla 
tanışlıq vəmürəkkəb layihələri idarə etmək 
bacarığıtələb edir.

b.  Tədarükçüləri erkən mərhələdə 
vəmütəmadi olaraq proseslərə cəlb edin.

 – Bazarın cəlb edilməsi bir prosesdir; 
satınalmadan əvvəl həyata keçirilir və 
potensial tenderiştirakçılarını və/və ya həlləri 
müəyyənləşdirmək,problemləri və imkanları 
nəzərdən keçirmək üçün bazarda potensial 
yaratmaq, eləcə də satınalma və müqavilələrin 

hazırlanmasına bir stimul yaratmaq məqsədi 
daşıyır.

 – Hökumətlər və sənaye arasında 
əməkdaşlığınerkən başlanılması Sİ-nin 
satınalınmasıprosesinin uğurlu olması 
üçün vacibdir.Təchizatçının erkən cəlb 
edilməsi təklifsorğusunun həcmini və həyata 
keçirilməmümkünlüyünü və öz növbəsində, 
tələblərinhazırlanması və strukturlaşdırılmasının 
ənuyğun üsulunu müəyyən etməkdə, 
tenderqalibinin sizin tələbatlarınızı 
rəqabətqabiliyyətliqiymətlə qarşılayacağını 
ehtimal etməkdə sizəfaydalı ola bilər. 
Tədarükçülərin erkən cəlbolunması yollarına, 
tədarükçüləri təklif üçünsorğusu üzrə mümkün 
qiymətləndirmə meyarlarıbarədə məlumat 
verməyə sövq etmək və təklifsorğusu ilə tanış 
olduqları zaman tədarükçülərimüşayiət etmək 
daxildir. Bu cür yanaşmalar artıq Kanadada 
tətbiq olunur və hökumətlərəvə özəl sektora 
satınalmaların səmərəliliyinin artırılmasında 
əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir.

 – Bazarın cəlb olunması ilə bağlı istənilən 
mümkünriskləri azaltmaq üçün (məsələn: 
kommersiyaməxfiliyi, əqli mülkiyyətin 
qorunması, tender prosesində xüsusi səlahi
yyətlərinməhdudlaşdırılması) iştirak imkanını 
mütləqgeniş şəkildə reklam edin, bütün 
maraqlıtərəflərə iştirak etməyə çərait yaradın, 
cavablartəqdim edilməsi, eləcə də tender 
iştirakçısınınseçilməsi üçün kifayət qədər 
vaxt ayrılmasını vəlazım gələrsə, təklif üçün 
sorğulara cavablarınkonfidensial kimi qeyd edilə 
bilməsini təmin edin.

c. Sİ həllərinin qarşılıqlı işləməsini təmin 
edinvə bir tədarükçüdən asılı qalmağın 
qarşısınıalmaq üçün açıq lisenziya şərtləri 
tələb edin.

 – Xüsusilə, "qara qutu" alqoritmləri ilə 
əlaqədarolaraq, tədarükçüdən asılı qalmağın 
qarşısınıalmaq üçün strategiyaları nəzərdən 
keçirin. Bu praktikaya açıq standartların 
istifadəsi, abunəödənişlərdən azad olan 
lisenziyalaşdırma vəictimai sahədə dərc olunma 
şərtləri daxil ola bilər.

 – Sİ həllərinin hazırlanması və tətbiqi 
zamanı,ehtimal oluna bilər ki, ya yeni 
alqoritmhazırlanacaq, ya da mövcud 
alqoritm (məsələn,sizin məlumatlarınız 
əsasında yenidənöyrənilmiş) yenidən 
modelləşdiriləcək. Bu səbəbdən qurum və ya 
şöbənizin bu əqlimülkiyyət hüquqlarına malik 
olub-olmadığınımüəyyənləşdirmək və onu 
necə idarə edəcəyinizinəzərdən keçirmək 
faydalıdır. Razılaşmalarqarşılıqlı faydalı və 
ədalətli olmalı, tədarükçütərəfindən nəzarət 
edilən əqli mülkiyyəti olansistemin tətbiqi 
zamanı abunə ödənişlərdən azadformada 
lisenziyalaşdırılmasını tələb etməlidir.

 – Köhnəlmiş sistemlərə giriş imkanını 
qoruyubsaxlamaq üçün, tədarükçüdən 
asılı olmayaraq,Sİ həllini qoruyub-saxlaya 
bilmək məqsədiləsistemin geriyə doğru 
layihələndirilməsiimkanını təmin edin.

Sİ həll təchizatçıları arasında bərabər və ədalətli rəqabət üçün 
şərait yaradın.6.10
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Minnətdarlıq7
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Təlimatlar", "məlumatların ədalətliliyi" bölməsi, Devid Leslie, Alan Turing İnstitutu.

6. Məlumat seçim meyarları haqqında daha ətraflı məlumat üçün müraciət edin: “Süni intellekt etikası və təhlükəsizliyinin 
başa düşülməsi. Dövlət sektorunda Sİ sistemlərinin məsuliyyətli layihələşdirilməsi və tətbiqi üzrə Təlimatlar", 
"məlumatların düzgünlüyü" bölməsi, Devid Leslie, Alan Turing İnstitutu.

7. Məsələn, mövcud sıraların sayı, hər bir məlumat sahəsi üçün buraxılmış dəyərlərin sayı, məlumatların necə 
toplandığını və işləndiyini təsvir edən xülasə statistikası.

8. SI tətbiq edilməsi üçün lazım olan mövzu və texniki bacarıqlar haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün 
müraciət edin: "Superulduzların axtarışı çıxış yolu deyil. Təşkilatlar nəticələri təmin edən dünya səviyyəli analitik 
komandaları necə yarada bilərlər", Deloitte

9. eyni mənbədə

10. Sİ etikası dərin və inkişaf edən bir sahədir və bu mövzuda, aşağıda göstərilənlər də daxil olmaqla, müxtəlif nəşrlər 
mövcuddur. Bu mövzu ilə bağlı tam məlumat üçün bu mənbələrə müraciət edin.
 – "Sİ sahəsində İƏİT prinsipləri", İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı.
 – "Etibarlı Sİ üzrə etik tövsiyələr", Avropa Komissiyası tərəfindən Sİ üzrə yaradılmış Yüksək Səviyyəli Müstəqil 

Ekspert Qrupu.
 – Süni intellekt etikası və təhlükəsizliyinin başa düşülməsi. Dövlət sektorunda Sİ sistemlərinin məsuliyyətli 

layihələşdirilməsi və tətbiqi üzrə Təlimatlar", "məlumatların düzgünlüyü" bölməsi, Devid Leslie, Alan Turing 
İnstitutu.

 – "Mənalı süni intellekt üçün. Fransız və Avropa strategiyasına doğru", Cedric Villani. 

11. Təşkilatlara dair nümunələrə Birləşmiş Krallıqdakı Alan Turing İnstitutu və Vektor İnstitutu, MİLA, eləcə də, 
Kanadadakı Alberta Maşın İntellekt İnstitutu daxildir.

Yekun qeydlər8
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