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KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRININ LAHIYƏLƏNDIRILMƏSI VƏ
MÜDAFIƏSININ TEXNIKI VASITƏLƏRI
Kompüter şəbəkəsi — rabitə xətləri və xüsusi proqram təminatı ilə bir-birilə əlaqəli
kompüterlər və periferiya avadanlıqları sistemindən ibarətdir. İnformasiyanın əldə olunması,
ötürülməsi və istifadəçilərin mövcud informasiyadan birgə istifadəsini təmin etmək üçün kompüter
şəbəkələrinin olması vacib şərtdir. Məsafədən asılı olaraq, rabitə xətləri kimi kabeldən, telefon
xətlərindən, radiorabitədən, peyk rabitəsindən və optik lifli xətlərdən istifadə olunur. Ən populyar
kompüter şəbəkəsi İnternetdir.
Kompüter şəbəkələrinin əsas komponentləri aşağıdakılardır:


Kompüterlər;



Kommunikasiya avadanlıqları;



Şəbəkə əməliyyat sistemləri;



Şəbəkə tətbiqləri (network applications);



Əlaqə kanalları.
Kompüter şəbəkələrinin əsas anlayışları aşagıdakılardır:



Server - şəbəkənin işini mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edən və yaxud şəbəkənin digər
kompüterlərinə öz resurslarını (fayl, printer, və s.) istifadəyə verən, müvafiq proqram
təminatı ilə təchiz olunmuş, xüsusi ayrılmış yüksək məhsuldarlığa malik olan kompüterdir.



Kliyent kompüteri - (kliyent, işçi stansiyası) serverin resurslarına (serverə) giriş əldə edən
şəbəkə istifadəçisinin kompüteridir.



Proqram-server – verilmiş kompüterin resurslarına şəbəkənin digər kompüterlərindən giriş
sorğularina xidmət üçün təyin edilmiş proqramdır.



Proqram-kliyent - uzaqda yerləşən resurslara giriş üçün sorğuların yaradılması və
göndərilməsi, həmçinin sorğuya uyğun olaraq istifadəçinin kompüterində informasiyanın
alınması və əks etdirilməsi üçün təyin edilmiş proqramdır (misal, vebbrauzer).



Konsentrator - bir neçə əlaqə kanalını bir kanala kommutasiya edən qurğudur.



Təkrarlayıcı - siqnalın verilmiş ötürücü fiziki mühitində nəzərdə tutulmuş məsafədən böyük
məsafəyə ötürüldüyü zaman, onun formasının və amplitudasının saxlanmasını təmin edən
qurğudur.



Hab (hub) - kompüterləri şəbəkəyə birləşdirməyə imkan verən qurğudur.



Modem - rəqəmsal siqnallarının telefon xətləri vasitəsilə ötürülməsi üçün onları analoq
formasına və əksinə çevirən qurğudur. Bu zaman modemdə informasiya siqnallarının
modulyasiyası və demodulyasiyası həyata keçirilir.
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Verilənlərin ümumi istifadəsi - müxtəlif iş yerlərindən digər kompüterlərdə olan fayllara
girişə imkan verir.



Proqram vasitələrinin ümumi istifadəsi - istifadəçilərə digər kompüterlərdə qurulmuş
proqramları istifadə etməyə imkan verir.



Paket - kompüter şəbəkələrində informasiyanın əsas vahididir. Verilənlərin paketlərə
bölünməsi zamanı şəbəkədəki hər bir kompüter praktiki olaraq verilənlərin digər
kompüterlərlə eyni zamanda qəbulu və ötürülməsi imkanını əldə edir.



Protokol – kompüter şəbəkəsində verilənlərin ötürülməsi üçün qaydalar və razılaşmalar
toplusudur.



Şəbəkə protokolları – şəbəkədə məlumatların təqdimat formalarını və ötürülmə üsullarını,
müxtəlif avadanlıqların birgə işləmə qaydalarını müəyyən edən standartlardır.

MÖVZULAR
Mövzu № 1. Kompüter şəbəkələri və quraşdırmasında istifadə olunan texnologiyalar.
Kompüter şəbəkələrinin hansı növlərinin olduğunu və şəbəkə quraşdırmağa qərar verərkən
hansı sahə üçün, hansı şəbəkə formasından, dizaynından istifadə haqda geniş izah verilir. Kompüter
şəbəkələrinə

tələblər.

Etibarlılığı

və

təhlükəsizliyi.

İdarəetmə

imkanları.

Məlumatların

mühafizəsinin idarə edilməsi. Korporativ informasiya şəbəkələrinin haqqında anlayış. Kompüter
şəbəkələrinin arxitekturası. Əsas anlayışlar və terminlər. Kompüter şəbəkələrinin istifadə
edilməsinin üstünlüyü. Bir ranqlı arxitektura. Müştəri – server arxitekturası.
Mövzu № 2. Kompüter Sahə Şəbəkələri (AreaNetworks).
Müxtəlif tip kompüter şəbəkə dizaynlarının kateqoriyalaşdırılması üçün yolları. Onları fiziki
sahəsi və miqyasına görə qruplaşdırması. İnkişafı tarixi. İP protokolu. İP protokolun funksiyaları.
Deytagrammalarınmarşrutizasiyası. Handshaking operasiyası. ICMP-məlumat. Deytagrammaların
retranslyasiyası.

Yuxarı səviyyədən

məlumatların alınması.

Şəbəkə

qovşağı.

İP-şəbəkə.

Marşrutizator. Şlüz. Host. İp-ünvan. ICMP (Internet Control Message Protocol) protokolu. Hostın
İP ünvanı. Sinifmodeli. A sinfi. B sinfi. C sinfi. D sinfi. Sinifsiz model (CIDR). Oktetinsərhəti.
Mövzu № 3. Kompüter şəbəkələrinin Topoloji tipləri.
Topolojini anlamanın ən asan yolu onu iki fərqli və sərbəst bölümə ayıraraq araşdırmaqdır.
Fiziki Topoloji. Məntiqi Topoloji. Kompüter şəbəkələrinin topologiyaları. Topologiyaların növləri.
Ulduz, Şin. Halqa. Qarışıq. Mürəkkəb. Kompüter şəbəkələrinin texniki təminatı. Konsentratorlar,
marşrutizatorlar, körpülər, şlüzlər. Bus topoloji. Linear (Xətti) topoloji. Ring (Həlqə) topoloji. Dual
Ring(İkihəlqə) topolojisi. Star (Ulduz) topoloji. Mesh (Tor) topoloji. TREE (Ağac) topoloji. Hybrid
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(Mələz) topolojilər. Kabellərin tipləri və kabel sistemləri. Kabel sistemləri.

Kabellərin tipləri.

Burulmuş cüt tipli kabel. Koaksial kabellər. Naqilsiz texnoloqiyalar. Radio rabitə. Mikrodalğa
diapazonunda rabitə. İnfraqırmızı rabitə. Naqilsiz rabitənin dəstəklənməsi.
Mövzu № 4. Lokal şəbəkələrinin OSİ Modeli. Protokollar.
Protokol sözünün mənası. Hadisənin gedişini təsvir edən qaydalar. Protokollar kompüter
şəbəkələrinin müəyyən qaydalar daxilində idarə olunması üçün tənzimləyici rol. Sadə File Transfer
Protocol (FTP) proqramı. Protokolların standartları və stekləri. Standartların spesifikasiyası.
Microsoft TCP/IP. UDP protokolu. ICMP protokolu. IGMP protokolu. OSİ – yeddi səviyyəli
modeli. Application layer. Presentation layer. Session layer. Transport layer. Network layer. Data
link. Physical layer. OSI modeli. OSI proqramı və OSI təchizatı haqqında anlayış. OSI modeli
aparatların iş funksiyası və açıqlaması.OSİ modelində istifadə olunan texnologiyalar. adları laylara
müvafiq şəkildə yerləşdirilmişdir. OSİ modelini şəbəkə professionallarının istifadəsi. OSİ modelin
funksiyası.
Mövzu № 5. ARCnet şəbəkəsi.
ARCnet məlumatın ötürülməsində metodlardan istifadə. ARCnet (Attached Resource
Computer Network). ARCnet əsasında Novell NetWare 2.x şəbəkələrinin qurulması. Dinamik
marşrutizasiya. Məsafə vektor protokolları. Müstəqil sistemlər arasında marşrutizasiya. Daxili
marşrutizasiya protokolu. Şəbəkə sistemlərin birləşdirilməsi. İP - opsiya anlayışı. İP opsiyalar. TCP
protokolu. TCP protokolun funksiyaları. TCP protokolu. Verilənlərin ötürülməsi. Etibarlılığın
təminatı Program təminatının təsnifatı. İnformasiya sistemlərin proqram təminatı. Token Ring
şəbəkəsi haqqında anlayışlar. Üstün cəhətləri, etibarlığı. Token Ringdən sonar yaranan Ethernet. Token Ring istehsalı. Ethernetin daha ucuz olduğu. Token Ring texnologiyası.
Mövzu № 6. Kabel tipləri. Simsiz rabitə.
Bu bölmədə müxtəlif kompüter və şəbəkə texnologiyalarında istifadə olunan kabel
standartları haqda məlumat verilir. Verilən kabellərin bir-birindən nəyə görə fərqləndirilir, hansı
şəraitdə hansı kabelin daha uyğun olduğu kimi sualları əhatə edir.
1. Koaksial Kabel (Coaxial Cable)
2. RG-8 (Şəbəkələrdə istifadə olunmasa)
3. RG-58 Dolanmış Cüt Kabel (Twisted Pair Cable)
4. Qorunan Örtüklü Dolanmış Cüt (Shielded Twisted Pair-STP) və s.
WiFi texnologiyalar. Onların modemlərin növləri. Bloutooth texnologiyalar. Onların modemlərin
növləri. Mobil rabitə. Mobil rabitə texnologiyaların kompüter şəbəkələrində istifadəsi. Peyk rabitə.
Mövzu № 7. Kompüter şəbəkələrində kabel seçimi.
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Yarandığı dövrdən indiyədək ən yayılmış istifadə edilən şəbəkə kabeli tipidir. Bir-birinə
dolanmış cütlər halında olan və telefon kabelinə bənzər bir kabeldir. İki tip TP(Twisted Pair) kabel
mövcuddur. Fiber UTP kabellərin daha yüksək sürəti. Repeater (təkrarlayıcı (gücləndirici))-istifadə
olunması. UTP kabellərin100 m məsafəyə qədər istifadəsi.. Fiber-in yüngül və incə quruluşu. UTP
kabel istifadə etmənin çətin olduğu. Optik lifli kabel. Ethernet kabel sistemi. Ethernet 10Base-T,
100Base-TX kabel sistemi. Ethernet 10Base2 kabel sistemi. Ethernet 10Base5 kabel sistemi.
Mövzu № 8. Ethernet. MAC adres nədir? ADSL modemi static ip-yə görə quraşdırma
Kabel vasitəsi ilə məlumatı necə göndərmək? Göndərən və qəbul edən computer necə təyin
olunacaq? Müəyyən bir anda kabeldən istifadə etmək necə təyin olunacaqdır? Qəbul edənin MAC
adresi. Göndərənin MAC adresi. Göndəriləcək məlumatın özü. CRC (zədə kontrol) kodu. Ethernet
şəbəkəsinə daxil olan cihazlar. Kompüter "node" nə adlandırılır. Kompüter Ethernet kartı Şəbəkəyə
kompüterlərin qoşulmağı. Digər cihazların qoşulmağı. Routerlərin, hubların qoşulma nöqtələri.
Node nə adlandırırlar. Ethernet şəbəkəsində kompüterlər və cihazlar bir birlərindən sahib olduqları
analoqu olmayan MAC adreslər.
ADSL-ın qoşulmaşı. ADSL-ın parametrləri, quraşdırması. İP məlumatlarının kompüterə
yazılmasının, tənzimləmməsi. İP funksiyası. Kommutasiya üsulları. Kommunikasiya sistemlərinin
etalon modelləri, kanal səviyyəsinin protokolları. Deytaqram və virtual üsullar. Marşrutlanma
üsulları. Radio rabitə, peyk rabitəsi, mikrodalğalı şüalanma, aşağı orbitli peyklər və komplekslər.
Simli və simsiz kommunikasiya vasitələri. Modemlər. ADSL. Wi-Fi, WiMax texnologiyaları.
Rabitə kanallarının dupleks iş rejimlərinin təmini. Verilənlərin ötürülməsi stemləri və onların
xassələri. Rabitə kanalları və xətləri.

Ədəbiyyat siyahısı
1. İbayev Z. Kompüter şəbəkələri. PDF. 107 s.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютернык сети. Изд-во «Питер», 2010, 943 с.
3. Таненбаум Э. Компьютернык сети. Изд-во «Питер», 2010, 992 с.
4. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Изд-во «Питер»,
2007, 704 с.
5. Днепров А.Г. Google. Секреты эффективного поиска и дополнительные сервисы.
Питер, 2007 г. .160с.
6. Колесников А.В. Internet для пользователя. БХВ-Kиeв, 2001 г., 304с.
7. Досталек Л., Кабелова А. TCP/IP и DNS в теории и на практике: Полное руководство.
Наука и техника, 2006 г., 607с.
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ŞƏBƏKƏ ARXITEKTURASI VƏ RABITƏ KANALLARI
Şəbəkə arxitekturası (Network architecture) – aparat vasitələri, funksional səviyyələr,
interfeyslər və rabitə protokolları da daxil olmaqla kompüter şəbəkəsinin iç quruluşu. Şəbəkə
arxitekturaları etibarlı rabitənin qurulması və informasiyanın ötürülməsinə zəmanət verməklə, həm
terminoloji, həm də fiziki standartların təmin olunması üçün hazırlanıb. Şəbəkə arxitekturaları
arasında bütün dünyada qəbul olunmuş yeddi səviyyəli ISO/OSI modeli və IBM firmasının Systems
Network Architecture (SNA) arxitekturası seçilir; Bu və ya başqa şəbəkə arxitekturalarının son
məqsədi çeşidli kompüterlərin sərbəst informasiya mübadiləsinə imkan verən rabitə standartlarının
yaradılmasıdır.

MÖVZULAR
Mövzu 1. Kompüter şəbəkələri


Resursların bölüşdürülməsi.



Tətbiqi proqramların bölüşdürülməsi.



Prosessorun resurslarının bölüşdürülməsi.



Telekommunikasiya anlayışı

Mövzu 2. Kompüter şəbəkələrinin iki əsas qrupu


Yerli şəbəkələr [local area networks, LAN]



Geniş şəbəkələr [wide area networks, WAN]

Mövzu 3. Verilənlərin ötürülməsi [data communications] komponentləri


Gondərən qurğu [sending device]



Kommunikasiya qurğusu [communications device]



Kommunikasiya (rabitə) kanalı [communications channel]



Qəbuledici qurğu [receiving device]



Kommunikasiya proqramları [communication software]



Kommunikasiya kanalı [communications channel] - rabitə kanalı

Mövzu 4. Kommunikasiya vasitələri




Fiziki vasitələr.
-

Sarınmış cutluk kabeli [twisted-pair cable]

-

Koaksial kabel [coaxial cable].

-

Fiber-optik kabel [fiber-optic cable]
Simsiz vasitələr.
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-

Radiosiqnallar [radio signals].

-

Mikrodalğalar [microwaves].

-

Peyk rabitəsi vasitələri [satellite transmissions].

Mövzu 5. Şəbəkə avadanliqlari


Kommunikasiya avadanlıqları



Transmissiya avadanlıqları.
-

Şəbəkə interfeys kartı

-

Qovşaq [hub].

-

Korpu [bridge].

-

Şəbəkə kecidi [gateway].

-

Yonləndirici [router].

Mövzu 6. Telekommunikasiya vasitələr




Baza interfeys
-

Səs üçün və ya 64 Kbit/san sürətlə verilənlərin ötürülməsi üçün

-

Xidməti kanal
Genişləndirilmiş interfeys

Mövzu 6. Modem. Modemlərin xarakteristikasi, iş rejimləri


İnformasiyanın ötürülmə sürəti



İnformasiyanın tutumu



Modemlərin iş rejimləri.



Verilənlərin ötürülməsi rejimi



Əmrlər rejimi

Mövzu 7. OSI etalon modelinin səviyyələri


Fiziki səviyyə



Kanal səviyyəsi



Şəbəkə səviyyəsi



Nəqliyyat səviyyəsi



Seans səviyyəsi



Təqdimetmə səviyyəsi



Tətbiqi səviyyə

Mövzu 8. . Şəbəkənin növləri


“Muştəri-qulluqcu”, yaxud “muştəri-server” şəbəkəsi [client-server network].



“Tay-tuşlar” şəbəkəsi [peer to peer network].
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Geniş şəbəkələr



Şəbəkə əməliyyat sistemləri
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Питер, 2007 г. .160с.
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VERILƏNLƏR BAZASININ TƏHLÜKƏSIZLIK SISTEMLƏRI VƏ
INTELLEKTUAL ANALIZI
Kompüter texnologiyalarının inkişafı ilə informasiyanın idarə olunmasında və mühasibat
fəaliyyətinin, kadrlar şöbəsinin, ticarət şöbəsinin, eləcə də digər fəaliyyət sahələrinin
avtomatlaşdırılması üçün informasiya sistemlərinin yaradılmasına başlanıldı. Hər bir belə
informasiya sistemləri özünün xüsusi verilənlər yığımına malik olur və verilənlər bazasının
idarəetmə sistemləri (VBİS) ilə idarə olunur. Relyasiyalı strukturlu verilənlər bazasına müraciət
SQL(Strukture Query Language – Strukturlaşmış sorğu dili) dili ilə icra olunur. SQL beynəlxalq
standart dil olub standartlaşdırılmış sorğu dili adlanır. Hər bir VBİS bazanı idarə edərkən SQL
dilindən istifadə edir və bu dil üçün çoxlu sayda tətbiqlər vardır.
Baxmayaraq ki, bu fənn texniki yönümlü ixtisaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur, elektron
hökumət və informasiya cəmiyyəti quruculuğu baxımından “İnformasiya sistemləri və verilənlər
bazası” fənninin digər ixtisaslar üçün də tədris olunması daha faydalı olardı. Ona görə də bu
proqram ixtisasından asılı olmayaraq bakalavr və magistr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Bu fənnin tədrisində əsas məqsəd tələbələrə verilənlərin modelləşdirilməsinin nəzəri
əsaslarını,

verilənlər

bazasının

layihələndirilməsi

prinsiplərini,

verilənlərə

əlyetərliyin

optimallaşdırılması və verilənlərin kənar müdaxilələrdən mühafizə olunmasını aşılamaqdır. Eyni
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zamanda verilənlər bazasının layihələndirilməsi mərhələsində (konseptual, fiziki), verilənlər
bazasının reallaşdırılmasında və onunla işləmə interfeysində tələbələrin bilik və bacarıqlarının
praktiki işlərə tətbiq edilməsidir.
Tələbələrin bu kursu dərindən yiyələnməsi üçün ümumi təyinatlı dillərdən birinin nəzəri
əsasları ilə yanaşı praktiki tətbiqlərini də bilməlidirlər. Həmçinin əməliyyat sistemlərinin və
informasiya şəbəkələrinin də əsas funksiyaları ilə tanış olmalıdırlar. Kursun məzmunu üzrə bu fənni
keçmiş məzunlar bu fənn üzrə minimum professional biliklərə malik olmalıdırlar, həmçinin bu fənn
üzrə xüsusi kursların keçirilməsini, kurs və diplom işlərinin də icra olunmasını sərbəst şəkildə icra
etməlidirlər. Verilənlər bazası və informasiya sistemləri fənnini öyrənməmişdən əvvəl
İnformatika(verilənlər bazası informatika fənninin nəzəri əsaslarından biri olduğu üçün) fənnini,
həmçinin bu fənnin bazasını təşkil edən alqoritmlər, informasiya texnologiyaları, informasiya
sistemləri, verilənlər və onların strukturu və s. funksiyalarını dərindən mənimsəmək lazımdır.
Eyni zamanda bu fənnin bölmələrinin öyrənilməsindən əvvəl və ya paralel şəkildə olaraq sistem
proqram təminatı da tədris olunaraq verilənlər bazası haqqında biliklərin yaradılmasına zəmin
yaranmalıdır.

MÖVZULAR
Mövzu 1. Fənnin predmeti. Verilənlər bazasının struktur modelləri


İnformasiya, verilənlər



Verilənlər bazası nədir?



Verilənlər bazasının yaranma zərurəti və konsepsiyası



Relyasiya modelli verilənlər bazası və onun əsas elementləri, xüsusiyyətləri

Mövzu 2. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri. İnformasiya sistemləri


Xüsusiyyətləri.



Verilənlərin struktur modelləri.

Mövzu 3. İnformasiya sistemləri


İnformasiya sistemlərinin qurulma mərhələləri.



İnformasiya sisteminin həyat tsikli.



İnformasiya sisteminin qurulma metodologiyasına və texnologiyasına qoyulan tələblər.



RAD metodologiyası.

Mövzu 4. Sorğuların strukturlaşdırılmış dili-SQL.


SQL-in MySQL dialekti.



MySQL-in arxitekturası.
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Proqram interfeysi.



Bazaya daxil ediləcək verilənlərin tipləri.



Verilənlər bazasında normallaşdırma əməliyyatı.



Cədvəllərin normallasdırılması prinsipləri, asılılıqlar.

Mövzu 5. SQL-in alt dilləri.


Verilənlərin təyini dili (DDL- data Definition Language) və onun əmrləri.



MySQL-in əsas obyektləri – triqqerlər, təqdimatlar, indekslər, saxlanılan prosedurlar və funksiyalar.



MySQL-in alt dilləri - verilənlərin manipulyasiya dili (DML – Data Manipulation
Language) və onun əmrləri.



İNSERT, UPDATE, DELETE

Mövzu 6. MySQL-də aqreqat funksiyalar (GROUP BY).


HAVİNG qrup funksiyalarının şərti operatoru.



Şərti və müqayisə operatorları.



Cədvəllərin və sorğuların birləşdirilməsi.



MySQL-in alt dilləri - verilənlərin tranzaksiya dili (TCL – Transaction Control Language)
və onun əmrləri ilə sorğular.



START TRANSACTİON, COMMİT, ROLLBACK

Mövzu 7. MySQL-in alt dilləri - verilənlərə nəzarət dili (DCL – Date Control language) və
onun əmrləri ilə sorğular.


İDENTİFİED BY, GRANT, REVOKE.



Verilənlər bazasının export (ixrac, dump) və import (idxal, bekap) edilməsi.



PHP ilə MySQL arasında əlaqənin yaradılması.

Mövzu 8. Verilənlər bazası texnologiyalarının inkişaf perspektivləri


Yeni istifadəçi interfeysləri.



Sorğuların optimallaşdırılması problemləri.



Müxtəlif tipli və zəif formalaşdırılmış verilənlərin inteqrasiyası.



Verilənlərin və biliklərin emalı texnologiyası



NoSQL texnologiyası (strukturlaşdırılmamış verilənlər bazası) və nəzəri əsasları

Ədəbiyyat siyahısı
1. Abasov E.A., Mustafayeva Ş.İ. “Informasiya sistemləri və verilənlər bazası”. (Dərs vəsaiti).
Qərb nəşriyyatı, 2017
2. Z.T.Məhərrəmov. Verilənlər bazası. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2015,
s. 436
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3. S.Səmədov, R.Səmədov. SQL genişləndirilmiş versiya. Bakı, 2013, Avropa nəşriyyatı,
s. 224.
4. S.Q.Kərimov. İnformasiya sistemləri. Bakı, 2008, Elm, s. 676.
5. S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə. İnformatika (Dərs vəsaiti). Bakı, 2011, s. 434.
6. Базы данных. Концепция баз данных, реляционная модель данных, языки SQL и XML
: учебное пособие / Г. П. Токмаков. – Ульяновск: УлГТУ, 2010, c. 192.
7. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных: Учебное пособие.-М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006, c. 352: ил. - (Профессиональное образование).

ƏMƏLIYYAT SISTEMLƏRININ TƏHLÜKƏSIZLIYI
Əməliyyat sistemi (ing. Operation System (OS)) – hesablama prosesini həyata keçirən
texniki vasitələlərin idarə olunmasını təmin edən proqramlar toplusundan ibarətdir.
Ümumi təyinatlı əməliyyat sistemi - (ingiliscə GPOS (general purpose operating
system, rusca операционная система общего назначения) – gerçək zamanlı əməliyyat
sistemlərindən fərqli system. Belə əməliyyat sistemləri kompüterin resurslarının paylanması ilə
məşğul olur və istifadəçilərə tətbiqi proqramlarla işləməyə imkan verən inkişaf etmiş qrafik
interfeysə malikdir.
Kompüter işə salındıqda əməliyyat sistemi başqa proqramlara nəzərən ilkin olaraq əməli
yaddaş qurğusuna yüklənir və o digər proqramların işləməsi üçün mühit yaradır. Əməliyyat sistemi
eyni zamanda kompüterlərdə çoxməsələli (yaddaşın və həll vaxtının bölünməsi, qırılmaların təşkili
və s.) iş rejiminin təşkilini təmin edir.
Əməliyyat sistemi kompüter avadanlığının istifadəsini (avadanlığların idarə etməsini,
informasiyanın daxil edilməsini və çıxardılmasını, sənədlərin redaktəsini, başqa proqramların
istifadəsini və idarə edilməsini) mümkün edən proqramdır. Əməliyyat sistemi ən öncə kompüterin
sabit yaddaşından əməli yaddaşa köçürülür və bütün başqa proqramlar həmin əməliyyat sistemi
altında çalışır.
Əsas funksiyalar:


Proqramların əməliyyat yaddaşına köçürülməsi və onların tətbiqi



Standartlara cavab verən informasiyanın daxil edilməsi və çıxarılması qurğularının
istifadəsinin mümkün edilməsi



kompüterin əməli yaddaşının idarə edilməsi



kompüterin sabit yaddaşının idarə edilməsi



İstifadəçi ilə kompüter arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradılması

Əlavə funksiyalar:
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Bir neçə əməliyyatın paralel olaraq yerinə yetirilməsi



Proseslər arasında bağlantının/qarşılıqlı əlaqənin qurulması



Kompüterlər arasında bağlantının/qarşılıqlı əlaqənin qurulması(şəbəkə)



Sistemin sıradan çıxmağının, informasiyanın itirilməsinin/ikinci şəxsin əlnə keçməsinin
qarşısının alınması



Qoşulmaların idarə edilməsi

Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı
Ümumiyyətlə kompüterin proqram təminatını iki qrupa bölmək olar: Sistem proqram
təminatı və tətbiqi proqram təminatı. Əslində istifadəçi ilə təmasda məqsəd əsasən ıstifadəçinin
istədiyi tətbiqi proqramı diskdən yaddaşa yükləmək və mikroprosessoru həmin proqram kodlarını
icra etməyə yönəltməkdir. Bu işi görmək üçün ROM-BIOS-un bir çox ibtidai funksiyaları təməl
rolunu oynaya bilər. Tətbiqi proqramın yaddaşda işləməsi üçün, bundan başqa, yaddaşın idarə
edilməsi və ən başlıcası isə diskdə bu və ya digər şəkildə fayl sistemini qurmaq və onu idarə etmək
gərəkdir. Bütün bu funksiyalar əməliyyat sisteminin üzərinə düşür. Onda sistem proqram təminatını
altyapı və üstqurum kimi iki hissəyə ayırmaq olar. Burada BIOS sistem proqram təminatının
sturukturunu, onun təməlini, əməliyyat sistemi isə sistem proqram təminatının üstqurumunu təşkil
edir. Aparat qurğularına münasibətdə isə BIOS aparat qurğularını birbaşa idarə edirsə, əməliyyat
sistemləri isə avadanlığa çox zaman BIOS-un funksiyaları vasitəsilə, bəzən isə birbaşa müraciət
edirlər.

Əməliyyat

sistemi,

qurğuların

tətbiqi

proqramların

istifadəsi

üçün proqram

interfeysi yaratmaqla o, tətbiqi proqramların işləməsi üçün bir mühit təşkil edir. Proqramçı
nəzərindən tətbiqi proqram, qurğuları daha "uzaqdan"- əməliyyat sisteminin rəhbərliyi ilə (yəni
əməliyyat sisteminin proqram interfeysi ilə), qismən isə BIOS vasitəsilə (BIOSun funksiyalarından
kəsilmələr vasitəsilə istifadə etməklə), çox az hallarda isə qurğuya birbaşa müraciət etməklə (portlar
vasitəsilə) onu idarə edirlər. Tətbiqi proqramın əməliyyat sisteminin proqram interfeysi vasitəsilə
fiziki qurğunu idarə etməsi onun digər maşında qüsursuz işləməsinə zəmanət verir.
Hər bir əməliyyat sisteminin tipindən asılı olmayaraq üç əsas vəzifəsi vardır:


Diskdə fayl sisteminin idarə edilməsi



Giriş-çıxış qurğularını idarə etmək



İstifadəçi interfeysi yaratmaqdır (başqa sözlə-istifadəçi ilə kompüter arasında ünsiyyəti
təmin etməkdir).
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MÖVZULAR
Mövzu 1. Əməliyyat sisteminin əsas təyinlər və anlayışlar. ƏS-nin təkamülü. Əməliyyat
sistemlərinin təyinatı, funksiyaları və arxitekturası


Əməliyyat sistemi anlayışı. Əməliyyat sisteminin məqsəd və vəzifələri. Əməliyyat
sistemlərinin əsas təsnifatı. Əməliyyat sistemləri haqqınnda ümumi məlumatlar.



Əməliyyat sistemlərinin inkişaf tarixi. Müasir əməliyyat sistemlərinin fərqləndirici
xüsusiyyətləri (DOS, Windows, Mac OS, Linux nümunəsində)



Əməliyyat sistemlərinin arxitekturası. Əməliyyat sistemlərinin qurulmasının əsas prinsipləri
(modul, xüsusi iş rejimi, virtuallaşma, mobillik, uyğunluq, generasiya edilmə, açıqlıq,
hesablamaların təhlükəsizliyinin təmin olunması prinsipləri)



Windows, Linux əməliyyat sistemləri haqqında ümumi məlumatlar. Əməliyyat sisteminin
vəzifələri. Əməliyyat sisteminin interfeysi. Örtüklər. Əməliyyat sisteminin utilitləri.
Nüvənin strukturu. Əməliyyat sistemi kataloqlarının strukturu

Mövzu 2. Windows əməliyyat sistemləri ailəsi. Windows haqqında ümumi məlumatlar.
Windows ƏS-nin qurulması


Windows ƏS ailəsi. Ailənin təkamülü. Tətbiq sahəsi. Windows haqqında ümumi
məlumatlar.



Windows ƏS – nin qurulması üçün kompüterlərə olan sistem tələblər.



Windows əməliyyat sisteminin yüklənməsi. İstifadəçilərin qeydiyyat yazılarınin növləri və
onların yaradılma üsulu.

Mövzu 3. İstifadəçi interfeysi: İşçi masa, Tapşırıqlar paneli, Start menyusu, Bələdçi.
Pəncərələr və onların istifadəsi


Windows XP pəncərəsinin komponentləri. İşçi masa. Piktoqramlar.Tapşırıqlar paneli. Start
menyusu. Dialoq pəncərələri. Web-görünüş.



Bələdçi proqramının funksiyaları. Bələdçi proqramının görünüşləri. Bələdçiproqramının
köməyi ilə yerinə yetirilən əməliyyatlar.

Mövzu 4. Təhlükəsizlik və etibarlıq, diaqnostika və zədələnmələrdən sonra ƏS-nin bərpası


Təhlükəsizliyin əsas anlayışları. Təhlükəsizliyə olan tələb. Xarici və əməliyyat
təhlükəsizliyi. Təhlükələr, bəd əməllər, verilənlərin təsadüfi itirilməsi. Təhlükəsizliyin baza
texnologiyaları.



Autentifikasiya texnologiyası. Zədələnmələrin və imtinaların qarşısının alınması. Rezerv
köçürmə. Rezerv nüsxələrin mühafizəsi. Yüklənmənin təhlükəsizlik rejimi.Konfiqurasiyanın
bərpası.
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Mövzu 5. Əməliyyat sisteminin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri


Əməliyyat sisteminin təhlükəsizliyinə hədələr



Əməliyyat sisteminin müdafiə olunma anlayışı



Əməliyyat sisteminin müdafiə olunmasına yanaşma

Mövzu 6. Müdafiənin inzibatı tədbirləri


Əməliyyat sisteminin daim işlək olmasına nəzarətin korrektliyi xüsusilə onun altsisteminin
müdafiəsi



Adekvat (tam uyğun) təhlükəsizlik siyasətinin təşkili və dəstəklənməsi



İstifadəçinin əməliyyat sistemindən istifadəsinin təlimatlandırılmas



Əməliyyat sisteminin, verilənlərin təhlükəsizlik siyasətinin və quruluşunun dəyişməsi

Mövzu 7. Adekvat təhlükəsizlik siyasəti


Əməliyyat sisteminin müdafiə olunma altsisteminin arxitekturası



Əməliyyat sisteminin müdafiə olunma sisteminin əsas funksiyaları



Əlçatanlıq subyektlərinin identifikasiyası, autentifikasiyası və avtorizasiyası

Mövzu 8. Əməliyyat sistemləri obyektlərinə əlçatanlığın məhdudlaşdırılması


Əlçatanlığın seçməklə məhdudlaşdırılması



Əlçatanliğin müvəkkil məhdudlaşdirilmasinin informasiya axinina nəzarəti



Audit
Ədəbiyyat siyahısı

1. S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə “İnformatika” Bakı-2013
2. Ə.M.Rüstəmov “İnformatika” Bakı-2013
3. Вильям Столлингс Операционные системы 2004 г.
4. Таненбаум Э. С., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. 2015
5. Гордеев А.В. Операционные системы 2-е изд. 2007
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. 2-е изд. 2009
7. Карпов В.Е., Коньков К.А.Основы операционных систем, Курс лекций. 2011
8. Партыка Т.Л, Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки: 2010
9. Чекмарев А.Н. Windows 7. Руководство администратора (В подлиннике) – 2010
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“ELEKTRON HÖKUMƏT”İN ARXİTEKTURASI VƏ ŞƏHƏRLƏRİN
İNTELLEKTUAL İDARƏOLUNMASI
Elektron hökumət (e-hökumət) – informasiya cəmiyyətinə xas olan dövlət idarəciliyidir. O,
informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarının (İKT) imkanlarına və vətəndas cəmiyyətlərinin
dəyərlərinə əsaslanır. Vətəndaşların tələbatlarına, iqtisadi effektivliyə, vətəndaş nəzarəti üçün açıq
olmasına və təşəbbüsə yönəlik olması ilə xarakterizə olunur. Müxtəlif ölkələrdə və ilk novbədə
ABŞ-da və Boyuk Britaniyada e-hökumətə ümumilikdə dövlətin fəaliyyətinin effektivliyinin
artırılmasına yönəlmiş bir konsepsiya kimi baxılır. Başqa sözlə desək e-hökumətin mahiyyəti onda
ibarətdir ki, müxtəlif pilləli dövlət strukturları müasir informasiya texnologiyalarından istifadə
edərək istehlakçılara bilavasitə informasiya və xidmət təklif edir. E-hökumətin təklif etdiyi
xidmətlərin istehlakçıları vətəndaşlar, qeyri-dövlət təskilatları və ya dovlət strukturları ola bilərlər.
Elektron hökumət təkcə dövlətlə vətəndaşlar və ya biznes arası əlaqə ilə bitmir. O, həmçinin
dövlət daxili əlaqələrlə də əhatə olunub: sistem daxili idarə olunmanın əhatə edir: icra,
qanunvericilik, məhkəmə sistemdaxili informasiya mübadiləsini.
Elektron hökumətin funksional əhatə dairəsini əsas 3 hissəyə ayırmaq olar: idarəedici dövlət
orqanı ilə hökümət

(hökümətin fəaliyyəti üçün həmin idarəedici orqanlar üçün imkanların

yaradılması), vətəndaşlar ilə hökümət (hökümət xidmətlərinin əhali üçün təqdim edilməsi) və biznes
ilə hökümət ( hüquqi subyektlər üçün hökümət xidmətləri). Bunlara uyğun aşağıdakı abreviatura
qəbul olunub: G2G (government to governmet); G2C (government to citizen); G2B (government to
business).
Elektron hökumət informasiya – kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə dövlətin
idarə olunmasıdır və bu 3 formada təzahür olunur:
 Elektron idarəedici orqan;
 Elektron parlament;
 Elektron məhkəmə.
Ümumilikdə e-idarəetmənin 4 sahəsini ayırmaq olar:
1. Elektron xidmətlər ( e-services). Göstərilən termin altında dövlətin elektron məlumat, program,
strategiya və xidmətlər nəzərdə tutulur. Onlar həftədə 7 gün, sutkada 24 saat işləkdirlər. Bura
həmçinin xidmətlərin elektron təqdimi, elektron administrasiya və “bir pəncərə” daxildir.
2. Elektron menecment (e-management). Buna daxili informasiya sistemini idarə edən,
departamentlər arası elektron sənəd mübadiləsini həyata keçirən dövlət hakimiyyət sistemləri

17

daxildir. Elektron idarəetmə köhnə idarəetmə üsulundan imtina etməklə vətəndaşlar üçün daha
təkmil və bitərəf sistem yaradılmasını tələb edir.
3. Elektron demokratiya ( e-democracy). Elektron hökumətin bu növünü təmin etmək və
saxlamaq daha çətindir. Elektron demokratiya özündə elektron vasitələrdən istifadə etməklə
dövlət siyasətini daha təkmil idarə etməyə və dövlət işlərində elektron vasitələrin köməyi ilə
iştirak etməyə imkan verir ( Məsələn, elektron elektron səsvermə və s.)
4. Elektron kommersiya (e-commerce). Elektron kommersiya vətəndaşlara öz vəsaitləri ilə
dövlətdən mal və xidmət almağa təklif edir. Məsələn vətəndaşlara vergi borcunu , mənzilinin
kommunal xərclərini ödəyə, nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat məsələri ilə bağlı əməliyyat
aparmağa imkan verir. Dövlət də öz növbəsində vətəndaşlardan özünə lazım olan xidmətləri ala
və tender müqavilələrini bağlaya bilər.
Dövlətin

elektron

sistemlə

idarə

olunması

üçün

şərtlər

nəzərə

alınmalıdır:

“internetləşmənin” müəyyən səviyyəsi (30%-dən dövlət əhalisi və bütün idarəetmə orqanları),
lazımlı informasiya-texnologiya vasitələri və formalarının yaradılması (elektron sənəd, elektron
imza və s.), maliyyə təminatı, mövcud hökumətə uyğun kadr hazırlığı, cəmiyyətin inkişaf ənənəsi
və forması, xarici təcrübələrin dövlətə tətbiq mexanizmi.
MÖVZULAR
Mövzu 1. İnformasiya cəmiyyəti
Mövzu 2. Elektron xidmətlərin təbliği, təşviqi, tədrisi və miqyaslanması.


Müvafiq infrastrukturla təmin etmək.



İT və internet barədə.



İnternetə asan çıxışa yardım etmək.



Onlayn xidmətləri oflayna nəzərən daha səmərəli etmək.

Mövzu 3. Sosial tələblərdən irəli gələrək yeni elektron xidmətlərin yaradılması
E-hökumətin vətəndaşların rəğbətini qazanması üçün sosial tələblərdən irəli gələn və
əhalinin ehtiyacları əsasında formalaşan yeni elektron xidmətlərin yaradılması və e-hökumət
portalına inteqrasiyası zəruridir. Bu cəhətdən ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə (təhsil, səhiyyə,
ədliyyə və. s.) dair yeni xidmətlər təşkil oluna bilər.
Mövzu 4. Hökumət onlayn öyrənmə və e-öyrənmə infrastrukturunun inkişafı, onun
regionlarda tətbiqi
Mövzu 5. Dövlət informasiya ehtiyatları və fərdi məlumatlar informasiya sistemləri ilə
tanışlıq, təhlil və təkliflər.
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Mövzu 6. Dövlətin informasiya sisteminə girişin əldə olunmasını, e-mail və digər elektron
sənədlərin arxivləşdirilməsini, e-ticarəti və. s. aid etmək
Mövzu 7. "2013- 2015-ci illərdə dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və
"Elektron hökumət"in inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın layihəsinə dair
təkliflər;
Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və Azərbaycanda "Elektron
hökumət"in inkişafına nail olmaq məqsədilə 2013-2015-ci illəri əhatə edən Dövlət

Proqramı

layihəsinə yeniliklərin əlavə olunması .
Mövzu 8. Dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin və

İKT-nin müxtəlif sahələrdə istifadə

səviyyəsinin monitorinqi üçün indikatorların kompleks sisteminin yaradılması
məsələsi, onların praktiki tətbiqinin metodologiyası

Ədəbiyyat siyahısı
1. İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2014, №2, 3-1312 www.jpis.az
2. European court of auditors, Special Report No 9, http://www.eca.europa.eu
3. European Court of Human Rights, http://www.echr.coe.int/echr
4. Богдановская И.Ю. Концепция «электронного государства» (сравнительно-правовые
аспекты) // Четвертая конференция «Право и интернет: теория и практика»,
http://www.open-gov.ru
5. Alhomod S.M. and Shafi M.M. Best Practices in E government: A review of Some
Innovative Models Proposed in Different Countries, International Journal of Electrical &
Computer Sciences, Vol. 12, No 01, 2012, pp. 1-6
6. Definition of E-Government, World Bank, 2002, http://www.worldbank.org
7. Yildiz M. E-government research: Reviewing the literature, limitations

WEB TEXNOLOGIYALARININ TƏHLÜKƏSIZLIYININ TƏMINATI
Texnologiyalar əsri olan müasir dövrümüzdə İKT sektorunun genişləndirilməsinə, bu
şəbəkədə çalışacaq ixtisaslı kadr və proqramçıların hazırlanmasına dövlət səviyyəsində diqqət
artırılır.
Bütün sahələrdə liderliyini qoruyan Azərbaycanda təhsilin inkişafında İKT-dən istifadəyə
diqqət artırılır. İndi ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən bütün ümumtəhsil məktəblərində fənlər İKT nin imkanlarından istifadə edilməklə tədris olunur. Pedaqoji kollektivlər məktəblərdə elektron
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kitabxanalardan, dərsliklərdən geniş istifadə edirlər. Hər il yüzlərlə müəllim İKT kurslarına cəlb
olunur. “ Hər şağirdə bir kompyuter” çağırışı həyata keçirilir.
Ölkəmizdə elektron hökumət qurulmasına hazırlıq məqsədilə maraqlı tədbirlər hazırlanır,
tətbiq olunur. Respublikada seçkilərin gedişini izləmək üçün məntəqələrdə yaradılan veb-kameralar
proseslərin canlı izlənilməsini təmin etməklə eyni zamanda obyektivlik və şəffaflıq baxımından
əhəmiyyətlidir.

MÖVZULAR
Mövzu 1. TML - Web-səhifələrinin təşkili dili kimi


HTML dilinin əsas teqləri və proqramlann strukturu



Cüt və cüt olmayan teqlər. Məntiqi teqlər



Web-səhifələrinin təşkili, formatlaşdırılması və əlaqələndirilməsi.



HTML-proqramlarının strukturu. Web-səhifələrinə baxış

Mövzu 2. Siyahıların təsnifatı


Nömrələnmiş və nömrələnməmiş siyahılar



Fiziki və məntiqi stillər



Hiperəlaqələrin təşkili

Mövzu 3. Cədvəllərin yaradılması


Cədvəllərin yaradılmasında istifadə edilən əsas teqlər



Cədvəllərin başlıq hissəsi



Cədvəllərin formatlaşdınlması



Görünən və görünməyən cədvəllər

Mövzu 4. Formaların təsnifatı və təşkili


Formarım təşkilində istifadə olunan əsas teqlər



Formalann müxtəlif növləri və onlann yazılış qaydaları.



Radio-düymələr. Freymlərin yaradılması



HTML dilinin qrafik imkanlan



Hərəkətli sətir. Hərəkətli sətrin əsas imkanlan. Səslə əlaqəli imkanlar

Mövzu 5. Freymlər. Pəncərələr və dinamik üsulla yaradılan sənədlər


Freymlərin yaradılması. Status sətri və taymerlər. Dinamik sənədlərin yaradılması

Mövzu 6. JavaScript-obyekt yönümlü dil kimi


Skriptlərin Web-sənədində yerləşdirilməsi



Skriptlərin yaradılması və redaktə olunması prosesi
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Hadisələr və funksiyalar

Mövzu 7. JavaScript dilində image obyekti və onların iyerarxik strukturu


Proqrama status sətrinin, taymerin və sayqacm daxil edilməsi



JavaScript-də prosedurların yaradılması



Pəncərələrin yaradılması və sənədlərin dinamik təşkili



Müəyyən olunmuş obyektlər. Cari tarixin və zamanındaxil edilməsi



Massivlər və onlann təşkili. Riyazi hesablamaların apanlması funksiyası

Mövzu 8. JavaScript-də formalann yaradılması


Formaya daxil edilmiş idorsetnıo imkanları



Məlumatların mühafizəsinin idarə edilməsi

Ədəbiyyat siyahısı
1. "Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsasları", Kazimov Tofiq, f.-r.e.n., AMEA
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. Artur Bibek, Bad Smit, Creating Web Pages For
Dummies, 2006
2. Yakob Nilson, Hoa Loranjer Якоб Нильсен], Хоа Лоранжер, "Prioritizing Web Usability",
2005.

TƏDQİQAT ÜSULLARI
Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında, onların elmi-tədqiqat sahəsində təcrübəsinin
inkişaf etdirilməsi əhəmiyyətli rol oynayır.
Ali təhsilli kadrların elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirmə bacarığının formalaşması, elmitədqiqat işlərinin layihələndirilməsi elmi-tədqiqatın metodları, elmi-tədqiqatın təqdimatı kimi
məsələlərin tədrisi günün zəruri tələbləridir.
Bu baxımdan Ali təhsilin magistratura pilləsində “Tədqiqat üsulları” fənninin tədrisi
əhəmiyyətlidir.
Tərtib olunmuş proqramda tədqiqat üsulunun mahiyyəti və xarakteri, tədqiqat mövzusunun
formalaşdırılması və dəqiqləşdirilməsi, elmi-tədqiqat ədəbiyyatlarının tənqidi icmalı, tədqiqatın
fəlsəfəsi və yanaşmalar, məlumatların toplanması və təhlilində statistikanın rolu, tədqiqatın əsas
metodları, məlumatların toplanması və təhlilində seçmə metodunun rolu, kəmiyyət məlumatlarının
təhlili, keyfiyyət məlumatlarının təhlili, tədqiqat hesabatlarının hazırlanması və təqdimatı və s. bu
kimi məsələlər ardıcıllıqla ətraflı şəkildə verilir.
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Fənnin tədrisinə ayrılan saatların miqdarı 45 saatdır. Bundan 30 saatı mühazirə, 15 saatı isə
məşğələ nəzərdə tutulmuşdur. Proqram magistratura pilləsində tədrisi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Müasir şəraitdə elmi-tədqiqat yönümlü yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında “Tədqiqat
üsulları” kursunun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

MÖVZULAR
Mövzu 1. Elmi tətqiqatların xüsusi üsulları və onların təsnifatı:


Emprik tədqiqat üsulları



Nəzəri tədqiqat üsulları



Ümumi məntiqi və tədqiqat üsulları



Ümumi nəzəri, sosial psixoloji və riyazi



Xüsusi üsullar hüquqda

Mövzu 2. Sistem təhlil və sistemlərin təsnifatı:
 Sistem təhlilin strukturu və sistemlərin təsnifatı (dekompozisiya, analiz və sintez)


Sistem təhlilin prinsipləri: vahidlik, inkişaf, qlobal məqsədlər, funksionallaşma,
mərkəzdən qaçma, ierarxiya, qeyri-müəyyənlik, təşkilatçılıq.

Mövzu 3. İdarəetmədə sistemlərin tətqiqat üsulları:
 Evristik üsullar;


Formalaşmış üsullar;



Keyfiyyət üsulları;

Mövzu 4. Sistem təhlil


Sosioloji tətqiqatlar



Sosial-iqtisadi eksperimentlər



Testləşdirmə

Mövzu 5. İqtisad elminin tətqiqat üsulları:
 Müşahidə və faktların toplusu


Exsperiment



Modelləşdirmə

Mövzu 6. Elmi abstrakt üsullar
 Analiz və sintez. Sistem təhlil


İnduksiya və deduksiya



Tarixi, məntiqi və qrafik üsullar

Mövzu 7. İqtisadi-riyazi tətqiqat üsulları
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Təsərüffat fəaliyyətinin iqtisadi təhlili



Adolitiv modellər



Multiplikativ modellər

Mövzu 8. Bölünən modellər
 Qarışıq modellər


İnteqral üsul



Loqarifləşdirmə və differensiallaşdırma üsulları

Mövzu 9. Xətti proqramlaşdırma üsulları
-

Oyunlar nəzəriyyəsi
Müəsissənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin riyazi modelləri
Mövzu 10. Statistik üsullar



Faktor təhlili



Klasterizasiya



Çoxölçülü reqresiya

Mövzu 11. Statistik üsulların tədqiqatların mərhələri
 İndeks üsulu


Korelyasiya və reqresiya təhlili



Statistik səhflər və riskin qiymətləndirmə üsulu

Mövzu 12. Analitik üsullar. İnduksiya-deduksiya üsulları
 İnformasiya emalının ənənəvi üsulları


Determinant faktorların təhlil üsulları



Stoxastik faktorların təhlil üsulları

Mövzu 13. Göstəricilərin optimallaşdırılma üsulları
 Deduduksiya anlayışı


Induksiya anlayışı



Aristotel “Orqanon” və Bekom “Orqanon”

Mövzu 14. İKT və yüksək texnologiyalarda müasir tətqiqat üsulları
 Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri


İdarəolunma informasiya sistemləri



Kompüter modelləşməsi üsulları

Mövzu 15. Nanotexnologiyaların tədqiqat üsulları (məntiqi, eksperiment, laboratoriya)
 İntellektual tədqiqat üsulları (intellektual ekspert sistemləri)


Adaptiv informasiya sistemləri
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İmitasiya və situativ modelləşmə

Ədəbiyyat siyahısı
1. Ə.K.Bədəlov, X.M.Hüseynova. İdarəetmədə iqtisadi – riyazi metodlar. Dərs vəsaiti. Bakı,
2011.
2. Ə.K.Bədəlov, E.Q.Azadov, A.İ.Mehdiəliyev. Oyunlar nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti. Bakı, 1995.
3. Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1995
4. Абушенко В. Л. Знание // Новейший философский словарь. Минск, 2002.
5. Автономова Н. С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1986
6. Анкерсмит Ф. Нарративная логика: семантический анализ языка историков. М., 2005
7. Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке. Новосибирск, 1986.
8. Саати Т. Математические методы исследования операций. – М.:МО, 1963.
9. Исследование операций. Методологические основы и математические методы. Пер. с
англ. /Под. ред. Дж.Моудера, С.Элмаграби. – М.:Мир, 1981.- 712 с.
10. Исследование операций. Модели и применения. Пер. с англ. /Под. ред. Дж.Моудера,
С.Элмаграби. – М.:Мир, 1981.- 677 с.

VERILƏNLƏRIN INTELLEKTUAL ANALIZI, ŞƏBƏKƏ TƏTBIQLƏRININ
PROQRAMLAŞDIRILMASI VƏ TƏHLÜKƏSIZLIYI (DATA/BIG MINING)
Bəşəriyyətin mövcudluğundan təhlükəsizlik problemləri insanları daim düşündürmüş. Big
data erasında isə təhlükəsizlik məsələlərinə maraq daha da artmış və siyasi, iqtisadi, sosial,
demoqrafik, hərbi, ekoloji və s. kimi aspektlərdə çox ciddi elmi-tədqiqat istiqamətinə çevrilmişdir.
Big data və informasiya təhlükəsizliyi məsələlərinə iki müxtəlif aspektdən baxmaq olar:
informasiya təhlükəsizliyində Big data analitikanın tətbiqi və Big data texnologiyalarında
informasiya təhlükəsizliyi problemləri.
Şəbəkə xidmətlərindən, veb əlavələrdən geniş istifadə müəssisə və təşkilatlarda şəbəkə və
kompüter təhdidlərinə qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsini ön plana çəkmişdir. Belə
ki, son zamanlar kiber-terror, kibermüharibələr və s. kimi kiber-məqsədli hücumların (məsələn,
kiber-terror, kiber-müharibələr, APT- Advanced Persistent Threat və s.) sayı sürətlə artmaqdadır.
Korporativ kompüter şəbəkələrin təhlükəsizliyinə böyük təhdidlər yaradanbu hücumların
aşkarlanması üçün şəbəkə, host, təhlükəsizlik qurğuları və s. mənbələrdən çox böyük həcmdə
verilənlərin toplanması, verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması məsələsini aktuallaşdırır və
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məsələnin həllində daha effektiv analiz metod və alqoritmlərinin yaradılmasını tələb edir. Çünki
kompüter şəbəkələrində təhlükəli trafiklərin erkən aşkarlanması, log faylların analizi şəbəkə
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas

şərtdir.

Verilənlərin analizində anomaliyaların

aşkarlanması isə əsas məsələlərdəndir. Anomaliyaların aşkarlanması qeyri-müntəzəm davranışlara
müdaxilə etmək imkanı verir. Hücumların qarşısının qabaqcadan alınması (0-cı gündən), yəni
əvvəllər rast gəlinməyən və bədniyyətli verilənlərin filtirlənməsi xüsusilə vacibdir.
Hesablama buludları, MapReduce, Hadoop və s kimi texnologiyalar geniş miqyaslı
verilənlərin emalında kifayət qədər hesablama gücünə malikdirlər. Bu texnologiyaların köməyi ilə
çoxsaylı şəbəkə verilənlərini inteqrasiya və analiz etmək mümkün olmuşdur. Nəticə etibarı ilə
böyük verilənlərin analizinə əsaslanan təhlükəsizlik analitikası texnologiyası meydana gəlmişdir.
Təqdim olunan proqramda da məqsəd Big data analitika əsasında kompüter şəbəkələrində
anomaliyaları daha düzgün, dəqiq analiz etməkdir.

MÖVZULAR
Mövzu 1. İntellektual sistemlər və qərar qəbuletmə prosesi


İntellektual sistemlərin mahiyyəti, qərar qəbuletmədə istifadə imkanları



Qərar qəbuletmə prosesinin əsas özəllikləri və ona təsir edən amillər

Mövzu 2. Qərar qəbuletmədə səmərəliliyin artirilmasi istiqamətində intellektual sistemlərin
tətbiqi meхanizmləri


Qərar qəbuletmə prosesinin təkminləşdirilməsinə və səmərəliliyinə təsir edən intellektual
sistemlərin layihələndirilməsi



Müəssisələrin

qərar

qəbuletmə

prosesində

intellektual

sistemlərin

tətbiqinin

təkmilləşdirilməsi məqsədilə süni neyron teхnologiyasından istifadə imkanları
Mövzu 3. İTM TOP MMC- nin iş prinsipi və tətbiqi proqram təminati


İTM – Tor MMC” –nin qərar qəbuletməsində intellektual sistemlərin rolu.



Proqram təminatının tətbiqi və nəticəsi

Mövzu 4. Perspektiv tədqiqatlar və intellektual sistemlərin işlənilmələri və intellektual
hesablamalar texnologiyalarinin model və metodlari


Ənənəvi və analitik (determinə olunmuş və ehtimal) texnologiyalar



Yeni texnologiyalar



Data Mining



İntellektual hesablamaların modellərinin növləri (təsnifat, reqressiya təhlli, zaman
ardıcıllıqlarının proqnozlaşdırılması, klasterizasiya, assosiasiya, ardıcıllıq)
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Mövzu 5. Şəbəkə xidmətləri


Korporativ kompüter şəbəkələrin təhlükəsizliyi



Verilənlərin toplanması



Verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması



Anomaliyala anlayışı

Mövzu 6. Anomaliyalarin aşkarlanmasi metodlari


Stoxostik metod



Determinik metod



Nəzarət olunan model



Nəzarət olunmayan model

Mövzu 7. Şəbəkədə zərərli trafiklərin aşkarlanması modeli


Təlim və test verilənlər dəstinin seçilməsi



İlkin emal mərhələsi



LogitBoost, IBk, AdaBoost, RandomTree klassifikatorlarından ibarət hibrid modelin
qurulması



Verilənlər üzərində klassifikatorların test edilməsi



Klassifikator ansamblının yaradılması

Mövzu 8. Eksperimentlər


Stacking metodu



Statistik, neyron şəbəkələr



Maşın təlimi metodları



Optimallaşma metodları



Multi-klassifikator modeli

Ədəbiyyat siyahısı
1. M.Ş.Hacırəhimova, "Big Data texnologiyaları və informasiya təhlükəsizliyi problemləri",
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2. Global State of Information Security. Survey 2017. https://www.pwc.com/.../global-state-ofinformation-security
3. V.Chandola, A. Banerjee, V. Kumar, “Anomaly Detection : A Survey”, ACM Computing
Surveys, 2009, pages 1-72.
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KRIPTOQRAFIYA RIYAZIYYATI VƏ ŞIFRƏLƏMƏ NƏZƏRIYYƏSI
XX əsrin 70-ci illərinə kimi verilənlərin şifrələnməsi üsullarının yaradılması və öyrənilməsi
ilə məşğul olan elm sahəsi və praktiki fəaliyyət kriptoqrafiya adlanırdı. İndiki zamanda elmin,
texnikanın və praktiki fəaliyyətin bu sahəsi yaradıcılıq ilə əlaqəlidir, informasiyanın müdafiə
sisteminin kriptoqrafik təhlilini və tətbiqini həyata keçirir.
Kriptoqrafik sistem dedikdə kriptoqrafik vasitələrdən istifadə etməklə avtomatlaşdırılmış
informasiya sistemlərində və ya şəbəkələrdə informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsini
həyata keçirən sistem nəzərdə tutulur. Bəzən bu məqsədlə altsistemin şifrələnməsi, istifadəçinin
identifikasiyası, elektron rəqəmsal imza və başqalarından da istifadə olunur.
Kriptoqrafiya vasitələri dedikdə informasiyanın kriptoqrafik çevrilməsindən istifadə etməklə
informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün yararlı olan vəsaitlər və üsullar nəzərdə tutulur.
Dar mənada isə kriptoqrafik vasitələr dedikdə kriptosistem funksiyasını yerinə yetirən ayrı-ayrı
qurğular, sənədlər və proqramlar başa düşülür.
İnformasiyanın kriptoqrafik çevrilməsi dedikdə kriptoqrafik alqoritmlərin birindən istifadə
etməklə informasiyanın çevrilməsi nəzərdə tutulur. Kriptoqrafik alqoritmlərə şifrələmə/deşifrələmə
alqoritmləri, xeşləmə, formatlama və informasiya təhlükəsizliyi elektron rəqəmsal imzaların
yoxlanması, açarların paylanması və çoxlu sayda digər alqoritmlər daxildir. Adları çəkilən
alqoritmlərin hər biri ehtimal olunan, nizam-intizamı pozan (düşmən, pisniyyətli və s.) şəxs
tərəfindən müəyyən informasiya təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hədələrin aradan qaldırılmasına
yardımçıdırlar.
Əksər kriptoqrafik alqoritmlər riyazı əsasa söykənərək qurulurlar. Kriptoqrafiya kriptologiya
elminin hissələrindən biridir. Kriptologiya elminin digər hissəsi kriptotəhlil (və ya kriptoanalız) ilə
məşğul olur. XX əsrin 70-ci illərinə kimi elmin bu sahəsi şifrələmə üsullarının zəif və güclü
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tərəflərini, həmçinin şifrələrin sındırılması üsullarını öyrənirdi. İndiki zamanda kriptotəhlil
kriptoqrafik sistemin müdafiəsi ilə məşğul olan elm sahəsidir. Sahə informasiya təhlükəsizliyinin
pozulma üsullarının axtarılması ilə məşğul olur və cari sistemin informasiya təhlükəsizliyini təmin
edir. Beləliklə, kriptotəhlil şifrələnmiş mətnin açarsız oxunma üsullarını, elektron rəqəmsal imzanın
saxtalaşdırılma üsullarını və başqalarını öyrənir. Kriptoqrafiya və kriptoanaliz güclü elm sahələri
olsada, bir-birinin əksinə yönəlmiş məqsədə qulluq edirlər. Sonuncu onilliklərdə bu elm sahələri
fasiləsiz və intensiv inkişaf edir, nəticədə bir sahənin inkişafı digər sahənin inkişafına da səbəb olur.

MÖVZULAR
Mövzu 1. Kriptoqrafiya giriş. Simmetrik şifrələmə


Kriptoqrafiyanın əsas anlayışları



Şifrələmə

Mövzu 2. Dayaqlıq alqoritmi


Başqasının yerinə qoyulma alqoritmi



Müasir simmetrik şifrələmə alqoritmi

Mövzu 3. Blok şifrələrinin fəaliyyət rejimi
 Skremblerlər


Simmetrik alqoritmlərin problemləri



Yoxlama testləri

Mövzu 4. Açıq açarla şifrələmə. Elektron rəqəmsal imza
 Açıq açarla şifrələmə alqoritmi


Elektron rəqəmsal imza

Mövzu 5. Kriptoqrafik protokol
 Kriptoqrafik protokol anlayışı


Autentifikasiya protokolu



Açarların dəyişilmə protokolu



Özünə xas xüsusiyyəti olan protokollar



Yoxlama testləri

Mövzu 6. Parolun köməyilə müdafiə
 AİS-nin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində parolun köməyilə müdafiənin rolu


Parola hücum üsulları. Parolun təhlükəsizliyinin təmini



Məhdud diapazonda izafilik

Mövzu 7. Lüğətə uyğun hücum
 Fərdi lüğətə hücum
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Ümumi əlçatan yerlərdə saxlanılan parolların toplanması



Sosial injirinq



Fişinq

Mövzu 8. Kriptoqrafiyanın tətbiqi sahəsində dünya ölkələrinin təcrübəsi
 Kriptoqrafik metodlara etimad


Kriptoqrafik metodların seçilməsi



Qanun əsasında giriş



Məsuliyyət



Beynəlxalq əməkdaşlıq

Ədəbiyyat siyahısı
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İT LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI VƏ İNFORMASİYA
MENEDJMENTİ
İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsindəki sürətli inkişaf şirkət və ya qurumların
iş proseslərini və layihə idarəetmə metodlarının inkişafı və yenidən təşkili, şirkət daxili İT investisiyanın
səmərəli istifasi üçün olduqca önəmlidir. Müştəri tələblərinin inclənməsi, uyğun informasiya texnologiyaları
infrastrukturunun müəyyən edilməsi, öncədən bütün detallar nəzərə alınmaqla beynəlxalq layihə idarəetmə
standartlarının tələblərinə cavab verən kompleks layihələndirmə, analiz, test, təlim və yekun məhsulun
istifadəyə verilməsi İT layihələrin idarəedilməsi prosesinin əsas tərkib hissəsidir.

Günümüzdə hədəf, görülən işi asanlaşdırmaq və məhsuldarlığı artırmaqdır. Bu hədəfə
çatmaq üçün İnformasiya Texnologiyalarından effektiv istifadə etmək nəzərdə tutulmaqdadır.
İnformasiya Texnologiyaları mövzusunda hər il bir çox layihə başladılmaqdadır. İnformasiya
Texnologiyaları layihələrində dünyada ümumiyyətlə üç təməl çətinlik yaşanmaqdadır: Layihələrin
bitməməsi, hədəflənən zamanda bitməməsi, təyin olunan büdcənin çox üzərində bir xərclə bitməsi.
Yaşanan bu çətinliklərin aşılması ancaq layihənin effektiv şəkildə idarə edilməsi ilə mümkündür.
ProSys, beynəlxalq qəbul görmüş Layihə İdarə etmə standartları istiqamətində, öz təcrübəli
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mütəxəssisləri ilə beynəlxalq Layihə İdarə etmə metodologiyasını istifadə edərək, təşkilatlara layihə
idarə etmə mövzusunda xidmət təqdim etməkdədir. ProSys, layihə qrupunun yaradılması, rolların
təyin olunması, zaman və resursların seçilməsi ; riskin işlənilərək layihənin sağlam bir şəkildə və
zamanında nəticələnməsi xidmətini təqdim edir:
İKT layihələrində məsləhət xidmətinin verilməsi - İKT layihələrinin hazırlanması zamanı
ehtiyacın müəyyən edilməsi və son texnologiyanın nailiyyətlərini müştəri ilə paylaşmaq, layihənin
texniki infrastrukturu ilə əlaqədar müştərinin məlumatlandırılması.
İKT layihələrində texniki şərtlərin hazırlanması - İKT layihələrinin texniki infrastrukturunun
müəyyən edilməsi və tələblərə uyğun texniki şərtin hazırlanması.
Beynəlxalq maliyyə təşkilatları tərəfindən maliyyələşən layihələrin tenderi üçün beynəlxalq
standartlarda texniki şərtlərin hazırlanması - müştərinin ehtiyaclarını qarşılayan texniki infrastruktur
üçün texniki şərtlərin Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının standartlarına uyğun hazırlanması.
İKT layihələrinin tətbiq edilməsi - İKT layihələrinin beynəlxalq səviyyədə qəbul görmüş
standartlara uyğun tətbiq edilməsi
İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə layihələrin hazırlanması və tətbiq edilməsi - informasiya
təhlükəsizliyi ilə əlaqədar müştərinin ehtiyaclarının müəyyən edilərək layihələrin hazırlanması və
beynəlxalq standartlara uyğun informasiya təhlükəsizliyi layihələrinin tətbiq edilməsi

MÖVZULAR
Mövzu 1. Layihənin idarə olunmasının mahiyyəti və məzmunu


Layihənin idarə olunmasının məqsədi və meyarları



Layihənin idarə edilməsi amilləri



Məsuliyyətli layihə meneceri



Layihənin idarə edilməsi mərhələləri

Mövzu 2. Layihə məlumatları


Layihə məlumatlarının strukturu



Layihə haqqında ümumi məlumat



Təqvimlər. İş cədvəli. Resurs cədvəli



Məlumatların mənbələri və verifikasiyası

Mövzu 3. Microsoft Project istifadə edərək layihə modelinin təsviri


Layihə haqqında məlumatların təqdim edilmə formaları



İş məlumatlarının daxil edilməsi üsulları



Resurslar haqqında məlumatların daxil edilməsi
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Mövzu 4. Menecmentdə informasiyanın rolu


İdarəetmədə tətbiq edilən informasiyaların növləri və təsnifatı



İnformasiyanın yaranma və alınma mənbələri



Menecmentdə kommunikasiya



İnformasiya texnologiyaları və sistemləri
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İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN MENECMENTİ VƏ İT RİSKLƏR
İnformasiya cəmiyyətinə və dünya iqtisadiyyatına surətli inteqrasiya dövründə təhsil
alanların informasiya sistemləri menecmenti sahəsində yüksək nəzəri biliklərə yiyələnməsi ölkənin
sosial-iqtisadi və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində mövcud olan obyektiv
prosesləri, qanunauyğunluqları, menecment sahəsində yeni istiqamətlərin mahiyyətini dərindən
öyrənməyə və zəruri tədbirlərin görülməsinə real kömək edir. Eyni zamanda azad rəqabət şəraitində
biznes subyektlərinin səmərəli idarə edilməsi, yüksək texnologiyaların tətbiqi istiqamətində düzgün
investisiya

və

innovasiya

siyasətinin

reallaşdırılması,

qloballaşan

dünyada

informasiya

təhlükəsizliyinin təmin olunması, bank, rabitə və maliyyə şirkətlərinin yüksək texnologiyalarla
təmin olunması, informasiya sistemində idarəetmə və təşkilati strukturun formalaşdırılması,
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informasiya resurslarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi olduqca vacibdir və bunun həyata
keçirilməsi kifayət qədər yüksək idarəetmə bacarığına malik mütəxəssislərin hazırlanmasını zəruri
edir.
Bu istiqamətdə “İnformasiya təhlükəsizliyinin menecmenti və İT risklər” proqramının əsas
vəzifəsi təhsil alanlara informasiya sistemlərinin texnoloji mühitinin formalaşdırılması, informasiya
sisteminin inkişafı və ona xidmət, informasiya sistemi mühitində planlaşdırma, informasiya
sistemlərinin təşkilati strukturunun formalaşdırılması, innovasiya siyasətinin formalaşdırılması,
informasiya texnologiyaları sahəsindəki personalın idarə edilməsi, informasiya sistemləri sahəsində
maliyyənin idarə edilməsi istiqamətlərində nəzəri bilikləri vermək, eyni zamanda müəssisələrdə
informasiya texnologiyalarının səmərəliliyinin artırılmasını təmin edən sahələrin geniş mahiyyətini
açmaqdan ibarətdir.

MÖVZULAR
Mövzu 1. İnformasiya sistemləri menecmenti elminin formalaşması və inkişafı


İnformasiya sistemləri menecmenti fənninin predmeti



İnformasiya sistemləri menecmentinin baza anlayışları



İqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının əhəmiyyəti və yeri



İnformasiya biznesinin inkişafı

Mövzu 2. İnformasiya sistemlərinin texnoloji mühitinin formalaşması


İnformasiya sistemlərinin texnoloji mühit anlayışının mahiyyəti və strukturu



İnformasiya sistemlərinin texniki vasitələri



İnformasiya sistemlərinin proqram vasitələri

Mövzu 3. İnformasiya sistemi mühitində planlaşdırma


Planlaşdırmanın mahiyyəti



İnformasiya sistemlərinin strateji planlaşdırılmasının əsasları



İnformasiya sistemlərinin strateji planlaşdırılmasının mərhələləri



Sistemin xarici və daxili mühitinin təhlili

Mövzu 4. İnformasiya sistemləri resurslarının istifadəsinin xüsusiyyətləri


İnformasiya resursları və xidmətləri



İnformasiya sistemləri resurslarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi



“Maşın zamanının” strukturu



İnformasiya sistemlərinin istifadəsi xüsusiyyətləri
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İnformasiya sistemlərinin resurslarının istifadə edilməsinin intensivləşdirilməsi
problemləri



“Maşın adam” sistemlərinin istismarı

Mövzu 5. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas konseptual məsələləri


Milli təhlükəsizlik və onun təmin edilməsində informasiya təhlükəsizliyinin rolu və yeri



İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində əsas anlayışlar



İnformasiya təhlükəsizliyinin konseptual modeli



İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas istiqamətləri və baza prinsipləri

Mövzu 6. Müəssisənin informasiya infrastrukturu


İnformasiya emalı vasitələrinin analitik piramidası



Analitik sistemlər və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi



ERP sistemlər



Verilənlərin saxlanması və OLAP sistemlər



BMP sistemlər

Mövzu 7. Risklərin təhlili nəzəriyyəsinin əsas müddəaları


Riskin mahiyyəti və оnun əsas əlamətləri



Müasir risk nəzəriyyələri və riskin funksiyaları



Risklərin təsnifləşdirilməsi



Risklərin yaranma mənbələri



Risklərin azaldılmasının ümumi metodları



Qeyri-müəyyənliyin ekzоgen və endоgen amilləri

Mövzu 8. İqtisadi risklərin idarə olunması


İqtisadi risklərin idarə еdilməsinin nəzəri-təcrübi əsasları



Risk və qeyri-müəyyənlik şəraitində qəbul olunan qərarlarda şəxsiyyət amili



Qiymətlərin idarə olunmasında risklərin uçotu



Firmanın gəlirləri üzrə qərarların qəbulu və risklərin idarə edilməsi
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İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN STANDARTLARI VƏ İT-AUDİT
SİSTEMLƏRİ
İnformasiya təhlükəsizliyi (Information Security) – informasiya və ona xidmət edən
infrastrukturun sahibi və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii və ya süni xarakterli,
təsadüfi və ya qəsdli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun mühafizəli
olmasıdır. İnformasiyanın mühafizəsi – informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş
tədbirlər kompleksidir. Təhdid dedikdə kiminsə maraqlarına ziyan vurmağa səbəb ola bilən
potensial mümkün hadisə, şərait, hərəkət, proses və s. nəzərdə tutulur.
İnformasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunması probleminin vacibliyini və aktuallığını
şərtləndirən səbəblərdən aşağıdakıları xüsusi vurğulamaq olar:


şəbəkə texnologiyalarının geniş yayılması və lokal şəbəkələrin qlobal şəbəkələr halında
birləşməsi;



informasiya təhlükəsizliyinin

pozulmasına

praktik

olaraq

mane

olmayan

qlobal İnternet şəbəkəsinin inkişafı;


minimal təhlükəsizlik tələblərinə belə cavab verməyən proqram vasitələrinin geniş yayılması.
İnformasiyanın mühafizəsi – informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş

tədbirlər kompleksidir.
İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə standartlar. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində tarixən ilk
standart ABŞ Müdafiə Nazirliyinin “Etibarlı kompüter sistemlərinin qiymətləndirilməsi meyarları”
olmuşdur. Cildinin rənginə görə çox vaxt “Narıncı kitab” adlanan bu standart ilk dəfə 1983-cü ilin
avqustunda nəşr edilmişdi. “Narıncı kitabda” etibarlı sistemi “giriş hüququnu pozmadan müxtəlif
məxfilik dərəcəsinə malik informasiyanın istifadəçilər qrupu tərəfindən eyni zamanda emalını təmin
etmək üçün yetərli aparat və proqram təminatı istifadə edən sistem” kimi müəyyən edir. “Narıncı
kitabda” dörd etibar səviyyəsi – D, C, B və A müəyyən edilir.
 D səviyyəsi qeyri-qənaətbəxş qəbul edilmiş sistemlər üçün nəzərdə tutulub. C səviyyəsindən A
səviyyəsinə keçdikcə sistemlərə daha ciddi tələblər irəli sürülür. C və B səviyyələri etibar
dərəcəsinin tədricən artması ilə siniflərə bölünür (C1, C2, B1, B2, B3).
“Narıncı kitabda” daxil edilmiş təsnifatı qısaca belə ifadə etmək olar:
 C səviyyəsi – girişin ixtiyari idarə edilməsi
 B səviyyəsi – girişin mandatlı idarə edilməsi
 A səviyyəsi – təhlükəsizliyin verifikasiya edilə bilməsi.
Əlbəttə, “Narıncı kitabın” ünvanına bir sıra ciddi iradlar söyləmək olar (məsələn, paylanmış
sistemlərdə meydana çıxan hadisələrin tamamilə nəzərə alınmaması). Buna baxmayaraq qeyd etmək
lazımdır ki, "Narıncı kitabın" nəşri heç bir mübaliğə olmadan informasiya təhlükəsizliyi sahəsində
34

çox böyük əhəmiyyətli hadisə oldu. Hamı tərəfindən qəbul edilən anlayışlar bazisi meydana çıxdı
ki, bunlarsız informasiya təhlükəsizliyi məsələlərinin hətta müzakirəsi belə çətin olardı.

MÖVZULAR
Mövzu 1. İnformasiya təhlükəsizliyinin


İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas anlayışlar



İnformasiya təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhlükələr



İnformasiyanın azalma kanalları



Pozucunun qeyriformal modeli



Dövlət səviyyəsində informasiya təhlükəsizliyi

Mövzu 2. Müdafiə olunan AİS-nin qurulma prinsipləri


İnformasiya təhlikəsizliyi sistemlərinin məsələləri



Təhlükəsizlik hədələrinə qarşı tədbirlər



AİS-də müdafiə sisteminin qurulmasının əsas prinsipləri

Mövzu 3. Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) informasiya texnologiyaları
sahəsində proqram təminatı və sistemlərin layihələndirilməsinə dair standartları


Formaların işlənib hazırlanması üçün təbəqələr və yerləşmə sxemləri.



İnformasiyanın işlənilməsi. Cədvəllərin spesifikasiyası və vahid cavabı ifadə edən qərar.



İnformasiyanın işlənilməsi. Sənədlərdə tətbiq edilən simvollar və sistem resurslarının
proqram şəbəkələrinin sxemi, blok-sxemlər üçün proqram və sistemlərin məlumatlarının
işarələnməsi.



İnformasiya texnologiyaları. Əməli kompüter sistemlərinin sənədlərinin işlənib
hazırlanmasına dair rehbəredici göstərişlər.



İnformasiya texnologiyaları. Struktur proqramları və onların təqdim edilməsi üçün şərti
işarələr və s.

Mövzu 4. İT-auditinin məqsədi və vəzifələri


İT riskinin qiymətləndirilməsi



İS çöküntülərinin qarşısını almaq və azaltmaq



İT risklərinin idarə edilməsində iştirak etmək



Normativ sənədləri hazırlamağa yardımçı olmaq



Biznes risklərin və avtomatlaşdırılmış nəzarətə kömək etmək



Dövri yoxlamalar aparmaq



İT rəhbərlərinin İT idarəetmənin düzgün təşkilində kömək etmələri
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“Qırağdan görünüşü” həyata keçirilməsi
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İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN PROQRAM TƏMİNATININ
TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Kompüterin proqram təminatı (PT) – təlimatlar yığımından ibarət olub, kompüteri idarə
edir və onun köməyi ilə lazım olan məsələni həll edir. Proqram təminatı iki tipə bölünür: sistem və
tətbiqi proqram təminatı.


Sistem proqram təminatı hesablama sisteminin resurslarının düzgün bölünməsini və istifadə
edilməsini təmin edir.



Tətbiqi proqram təminatı özündə istifadəçinin tətbiqi programlar paketini birləşdirir. Bu
proqramlar paketində istifadəçinin konkret məsələsini həll edə biləcək proqramlar olur.



Instumental proqram təminatı (Və ya Proqramlaşdırma sistemləri)Proqram yaratma
vasitələridir. Kompilyator, İnterpretator, Translyatorlar, Proqram dilləri redaktorları və s.

Sistem proqram təminatının tərkibinə aşağıdakı proqramlar daxildir.


BIOS



Əməliyyat sistemləri



Qurğu drayverləri
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MÖVZULAR
Mövzu 1. Müasir kompüterlərin proqram təminatı


Sistem proqram təminatı hesablama sisteminin resurslarının düzgün bölünməsini və
istifadə edilməsi



Tətbiqi proqram təminatı özündə istifadəçinin tətbiqi programlar paketini birləşməsi



İnstumental proqram təminatı (və ya proqramlaşdırma sistemləri) proqram yaratma
vasitəsi.

Mövzu 2. Sistem proqram təminatı


Əməliyyat sistemləri



Əməliyyat örtükləri



Xidməti proqramlar



Utilitlər



Diaqnostik proqramlar



Antiviruslar



Drayverlər



Arxivatorlar

Mövzu 3. İnstrumental proqramlar


Proqramlaşdırma dilləri;



Proqramlaşdırma sistemləri – translyatorlar

Mövzu 4. Tətbiqi proqramlar


Mətn redaktorları (WordPad, Microsoft Word)



Cədvəl prosessorları (Lotus 1-2-3, Microsoft Excel)



Nəşriyyat sistemləri (PageMarker, QuarkXpress)



Verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemləri (VBİS, Microsoft Access)



Təqdimatların (prezentasiyaların) hazırlanması üçün (Microsoft Power Point)



İqtisadi əhəmiyyətli proqramların hazırlanması (Финэксперт, Бухгалтерия 1С)



Qrafik sistemlər (Presto! Mr. Photo);



Verilənlərin statistik təhlili proqramları (SPSS, Statistika);



Öyrədici proqramlar, kompüter oyunları, tərcümə proqramları və s. (Polyglot, PROMT).

Mövzu 5. Xidməti proqramlar


Antiviruslar;
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İnterfeys proqramları;



Fayl, kataloq və qovluqlarla işləmə proqramları;



Arxivləşdirmə proqramları;



Proqram örtükləri;



Qurğuların iş qabliyyətini yoxlayan proqramlar;



Qurğuları idarə edən proqramlar- drayverlər;



Köməkçi proqramlar.

Mövzu 6. İnformasiya təhlükəsizliyi


İnformasiya təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhlükələr



İnformasiyanın azalma kanalları



Pozucunun qeyriformal modeli



Dövlət səviyyəsində informasiya təhlükəsizliyi

Mövzu 7. Parolun köməyilə müdafiə


AİS-nin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində parolun köməyilə müdafiənin rolu



Parola hücum üsulları. Parolun təhlükəsizliyinin təmini



Məhdud diapazonda izafilik



Lüğətə uyğun hücum



Fərdi lüğətə hücum



Ümumi əlçatan yerlərdə saxlanılan parolların toplanması

Mövzu 8. Kompüter virusları və onlarla mübarizə


Kompüter viruslarının təsnifatı



Kompüter viruslarının meydana gəlməsinin qısa tarixi



Polimorfizm – virusların mutasiyası



Təhlükəsizliyə qarşı virus hədələrinin tipləri



Antivirus proqramlarının yaradılması və inkişafı



Viruslarla mübarizə
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OBYEKTYÖNÜMLÜ PROQRAMLAŞDIRMA VƏ ANALIZ
Obyektyönümlü proqramlaşdırma (OYP) - kompüter proqramları və tətbiqləri yaratmaq
üçün proqramlaşdırma paradiqmasıdır. OYP verilənlərin strukturu olaraq obyektlərdən istifadə edir.
Əsas xüsusiyyətləri:


verilənlərin abstraksiyası (data abstraction)



varislik (inheritance)



enkapsulyasiya (encapsulation)



modulyarlıq (modularity)



mesajlaşma (messaging)
Obyektyönümlu proqramlaşdırma xüsusi program təminatıdır. Bir növ insan fəaliyyətini

xatırladır. Bu proqramlaşdırma növü proqramlaşdırma dillərinin daha təkmil formasıdır. OYP
struktur modul tipli proqrama aiddir. Bu proqramlaşdırma növündə əsas proqram vahidi
obyektlərdir. Obyektlər müəyyən xüsusiyyətlərə malik olub modullardan istifadə edir və hadisələrə
reaksiya verir. Obyekt verilənlərin emal edilməsi üçün lazım olan metodlardan istifade edir. Nə
yerinə yetirmək lazımdırsa obyektlərdə icra olunur.

MÖVZULAR
Mövzu 1. Proqramlaşdırma dilləri. Java-ya giriş. JDK və İDE


Proqramlaşdırmal dilləri haqqıında.



Obyektyönümlü proqramlaşdırma.



Java-nın üstün xüsusiyyətləri.



Java-da proqram yazmax ücüm mühüt.



JVM nədir? JDK və İDE-nin yüklənib quraşdırılması. İntellij İdea.

Mövzu 2. Java dilinin sintaksisinin əsas elementləri. Java verilənlər tipi


Java dilinin quruluşu. Onun sintaksisi.



Java-da komentariyaların qoyulması. Java-da debugger.
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Javada verilənnlərin növləri. Primitiv və obyektlər.



Verilənlərin diapazonu və onların işlənmə qaydası.

Mövzu 3. Java dilinində scanner klası. Java dilində şərt operatorları. if, switch, thernary


Java proqramlaşdırma dilində klaviaturadan verilənləri əlavə eləmək.



Java.util paketi və onun əlavə edilməsi.



Şərt operatorların növləri.



Onları yazılış qaydası və fərqləri.



Sadə kalkulyator proqramının yazılması

Mövzu 4. Java dilində dövr operatorları. for,while,do-while


Java dilində dövr operatorların növləri.



For, while, do-while operatorların sintaksisi.



Onların oxşar cəhədləri və üstünlükləri.

Mövzu 5. Massivlər. Java dilində massivlərlə iş.


Java dilində masivvlərin yaradılması.



Onların idarə edilməsi.



Massivlərin növü və onlarla əməliyyatlar.



Massivdə nizamlama və axtarış.



Nizamlama alqoritmləri haqqında.

Mövzu 6. Xətaların idarə olunması. Sintaktik və məntiqi səhvlər. İcra zamanı baş verən
səhvlər.


Java-da ən cox rast gələn xətalar, onalrı yaradan amillər, və onların yaranmaması ücün
atılan adıımlar.



Icra zamanı baş verən səhvlərin aradan qaldırılması.

Mövzu 7. Class, Object və metod anlayışları. Java dilində realizasiyası. C++-dan fərqli
cəhətləri.


Java dilində klass obyekt və metodlar.



Onların işlənmə qaydası və əlavə edilməsi.



Java-nın C++ dilinnən əsas fərqləri



Obyektlərin parametr kimi istifadəsi. Metod overloading. Statik metodlar və dəyişənlər.



Java proqramı comand line-də



Java kodunun əmir sətrində işə düşməsi.

Mövzu 8. Varislik prinsipi, method overriding, interfeyslər. Polimorfizm.


Javada varislik prinsipinin anlayışı.
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Klasslarda varislik prinsipi.



Overriding metodun java kodunda əksi.



Obyektyünümlü proqramlaşdırmanın əsas xüsusiyyəti.



Javada metodların polimorfizm xüsusiyyətləri
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