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PROQRAMLARŞDIRMANIN ƏSASLARI 

(p.ü.f.d. Haciyeva R.C.) 

Təqdim olunan proqram “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə bakalavr 

pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

    Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətlərindən biri istehsalat və 

qeyri istehsalat sahələrinin kompüterləşdirilməsi və cəmiyyətin informasiyalaş-

dırılmasıdır. İndi müəssisənin, təşkilatın, bankın və s. fəaliyyətini kompütersiz 

təsəvvür etmək olmaz. Kompüterlərdən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur: 

qoyulan məsələni həll etmək, texnoloji və təşkilati prosesləri idarə etmək, yerli, 

ərazi və ümumdünya informasiya vazalarına müraciət edib lazimi informasiya əldə 

etmək, və s. XX əsrin ortalarında meydana gələrək təşəkkül tapmış ən yeni elm 

sahələrindən biri olan informatika və kompüter texnologiyası ilk növbədə istənilən 

informasiyanın müasir kompüterlər və digər elektron hesablama texnikası 

vasitələrinin köməyi ilə yığılması, saxlanmasi, emalı, axtarışı, ötürülməsi 

metodologiyası, nəzəriyyəsi ilə məşğul olur. Aldığı əmrlər sayəsində milyonlarla 

işi qısa zaman fasiləsində görərək ən çətin hesablamaların imtahanından asanlıqla 

keçən kompüter indi bəşəriyyətin inkişafını öz çiyinlərində daşıyır. Son illərdə 

kompüter texnologiyasının inkişafı onu texniki bir fənndən fundamental elmə 

çevirmişdir. Bununla yanaşı kompüter texnologiyası və proqramlaşma elmi elmlər 

sistemində birləşdirici funksiyasını yerinə yetirməklə bərabər, yeni elmi 

istiqamətlərin yaranmasına və inkişafina səbəb olmuşdur. Proqram təhsilin hansı 

mövzular üzrə aparıldığını, yəni bu kursun tədrisinin məzmununu müəyyən edir. 

Müasir dövrdə hər bir müəllim öz dərslərini günün tələbləri çərçivəsində qurmaq 

üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının əsaslarına dərindən 

yiyələnməlidir. Deməli gələcəyin orta məktəb müəllimləri şagirdlərə informatika 

və informasiya texnologiyaları elementlərini öyrətməyi, kompüter savadı və 

informasiya mədəniyyətini mənimsətməyi bacarmalıdırlar.  

    Kompüter digər qurğulardan fərqli olaraq onun üçün əvvəlcədən hazırlanmış 

proqrama uyğun işləyən və ona daxil olan informasiyanın təhlilinə aid istənilən 

əməliyyatları yerinə yetirən qurğudur. İstənilən məsələni kompüterdə həll etmək 

üçün müxtəlif proqramlardan istifadə olunur. Proqram–xüsusi qaydada yazılmış 

əmrlər, funksiyalar, operatorlar ardıcıllığıdır. Kompüterdən istifadə etmək və onun 

tətbiq sahəsini genişləndirmək o, üçün proqram təminatına malik olmalıdır. 

Proqram təminatı elə proqramlar kompleksidir ki, onsuz kompüterin işini təsəvvür 

etmək olmaz. Proqram təkcə konkret məsələni həll etmək üçün deyil, istifadəçi ilə 

kompüter arasında ünsiyyət yaratmaq, informasiya emalı prosesini idarə etmək, 

məsələnin həllində proqramçıya kömək etmək, səhvləri aşkarlayıb ona çatdırmaq 
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və s. üçün lazımdır. Proqram təminatı kompüter istifadəçisinin araşdırdığı problem 

və məsələlərin həllini təşkil edən proqramlar yığımıdır. 

    Bütün bu məsələlərin həlli “Informatika müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr 

hazırlığında “PROQRAMLAŞDIRMA DİLLƏRİ” fənninin tədrisini zəruri edir. 

İxtisas üzrə tədris planında 60 saat (30 saat mühazirə, 30 saat seminar)  vaxt ayrilir. 

Proqramda mühazirə və seminar dərslərinə ayrılan vaxt bölgüsü ayrıca verilmişdir. 

Mühazirə müəllimləri mövzuların ardıcıllığını müstəqil müəyyən edə bilərlər. 

Mövzular və onların məzmunu 

1 Proqramlaşdırma dilləri. Kompüterdə məsələ həllinin mərhələləri 

2 LOGO proqramlaşdırma dilində proqram necə hazırlanır. ALPLogo 

mühitində xətti proqramların tərtibi 

LOGO proqramlaşdırma mühiti; Menyular; Proqram anlayışı; Logo 

dilinin komandaları 

3 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində şərt operatoru 

4 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində dövr 

operatoru. LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində musiqi 

5 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində altproqramlar 

və onların tərtibi 

6 Python proqramlaşdırma dilinin yaranma tarixi, dilin üstünlükləri. 

Python proqramlaşdırma dilinin əlifbası, qrammatikası. Python 

proqramlaşdırma dilində riyazi ifadələrin yazılışı 

İnstalyasiya. İnteraktiv rejimdə iş.  İDLE-işləmə mühiti; Python dilinin əsas 

elementləri.Python proqramlaşdırma dilinin əlifbası;  Python proqramlaşdırma 

dilində riyazi ifadələrin yazılışı 

7 Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin tipi və təsviri 

Tam tiplər (İnteger-müsbət,mənfi,tam ədədlər və sıfır);  Sürüşən nöqtəli ədədlər 

(FloatPoint-kəsr ədədlər).Burada kəsr hissə ilə tam hissə nöqtə ilə ayrılır; 

Sətirlər(String-dırnaq işarə içində simvollar yığımı,dırnaq həm bir,həm də iki 

ola bilər; Tiplərin müəyyən edilməsi. Tip çevrilmələri;  

8 Python proqramlaşdırma dilində giriş və çıxış operatorları. Xətti 

alqoritm və xətti alqoritmə aid proqram tərtibi 

Dəyişənlər; İnput(), print() funksiyası; Xətti alqoritmə aid proqram tərtibi. 
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9 Python proqramlaşdırma dilində budaqlanan alqoritmlər. Şərt 

operatoru və onun yazılışı, proqram tərtibi 

Müqayisə operatorları; Məntiqi ifadələr və məntiqi tip; Şərt operatoru. 

10 Python proqramlaşdırma dilində dövri alqoritm. Şayğaclı dövr 

operatoru  

Sayğaclı dövr;  Range(), break, continue operatoru. 

11 Python proqramlaşdırma dilində şərtli dövr operatoru 

12 Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin massiv tipi. Massivlər 

üzərində əməllər 

Siyahıların massiv kimi istifadəsi; Array modulunun istifadəsi. 

13 Python proqramlaşdırma dilində sətir tipli verilənlər və sətirlər 

üzərində əməllər 

Sətirlər; Sətirlərin birləşdirilməsi; Sətirlərin təkrarlanması; Sətirlərin 

indekslənməsi; Stirlərin bölünməsi; Sətirlərin uzunluğu; Sətirlərin müqayisəsi. 

14 Python proqramlaşdırma dilinin qrafik imkanları. Turtle modulu. 

Müxtəlif fiqurların çəkilməsi. 

Modullar. Modulların hazırlanması; Turtle modulu. 

15 Python proqramlaşdırma dilində orta məktəb riyaziyyat kursuna aid 

bir sira məsələlərin həlli 

Mövzuların saatlar üzrə paylanması 

№ Mövzuların adları Saat 

1 Proqramlaşdırma dilləri. Kompüterdə məsələ həllinin mərhələləri 2 

2 LOGO proqramlaşdırma dilində proqram necə hazırlanır. ALPLogo mühitində 

xətti proqramların tərtibi 

2 

3 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində şərt operatoru 2 

4 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində dövr operatoru. LOGO 

proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində musiqi 

2 

5 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində altproqramlar və onların 

tərtibi 

2 

6 Python proqramlaşdırma dilinin yaranma tarixi, dilin üstünlükləri. Python 

proqramlaşdırma dilinin əlifbası, qrammatikası. Python proqramlaşdırma dilində 

riyazi ifadələrin yazılışı 

2 

7 Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin tipi və təsviri 2 
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8 Python proqramlaşdırma dilində giriş və çıxış operatorları. Xətti alqoritm və 

xətti alqoritmə aid proqram tərtibi 

2 

9 Python proqramlaşdırma dilində budaqlanan alqoritmlər. Şərt operatoru və onun 

yazılışı, proqram tərtibi 

2 

10 Python proqramlaşdırma dilində dövri alqoritm. Şayğaclı dövr operatoru  2 

11 Python proqramlaşdırma dilində şərtli dövr operatoru 2 

12 Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin massiv tipi. Massivlər üzərində 

əməllər 

2 

13 Python proqramlaşdırma dilində sətir tipli verilənlər və sətirlər üzərində əməllər 2 

14 Python proqramlaşdırma dilinin qrafik imkanları. Turtle modulu. Müxtəlif 

fiqurların çəkilməsi. 

2 

15 Python proqramlaşdırma dilində orta məktəb riyaziyyat kursuna aid bir sira 

məsələlərin həlli 

2 

 Cəmi 30 
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ALQORİTMİN ANALİZİ VƏ HAZIRLANMASI ÜSULLARI 

(f.r.ü.f.d. Muxtarova O.V.) 

 

Tələbələrə alqoritmlərin effektiv qurulması və analizi metodları, müxtəlif, 

sürətli alqoritm sinifləri haqqında biliklərin verilməsi və onların qurulması 

üsullarının öyrədilməsi, həmçinin verilənlərin müxtəlif strukturları ilə işləmək 

vərdişlikləri və bu strukturlar ilə iş üçün effektiv alqoritmləri yaratmaq bacarıqları 

verməkdir. 

Bu kurs nə verir. Kurs  analiz etmə texnikasını və praktiki proqramçı 

məsələlərinin həlli üçün effektiv alqoritmlərin hazırlanması qaydalarını öyrədir. Bu 

kursda  baxılan mövzular: nizamlama və ağaclar, dinamik proqramlaşdırma və 

qrafalarla iş alqoritmləri, hesablama həndəsəsi və sətirlərlə iş alqoritmləri və s. 

Kursun  praktiki tətbiqi. Bu kursun  kompyuter elmləri sahəsində 

mütəxəssis hazırlığında əvəzedilməz yeri vardır  və kursda əldə olunan  biliklər 

istənilən mürəkkəb alqoritmik məsələləri həll etmək üçün praktiki bacarıqları və 

nəzəri bilikləri verir 

Mövzuların ardıcıllığında hər bir mühazirə müəllimi qismən dəyişikliklər apara 

bilər. 

Mövzular və onların məzmunu 

1. Alqoritm anlayışı. Alqoritmin xassələri 

 Alqoritmin xassələri, alqoritmin təsvir olunma üsullari 

 Alqoritmin tipləri 

 Proqram Xüsusiyyətləri 

 Modul Strukturunun Şərtləri 

 Alqoritmin təsvir üsulları 

 Alqoritmik dil 

 Alqoritmin strukturu 

2. Hesablanan və qismən rekursiv funksiyalar.  

 Klini-Çörç tezisi və onun əhəmiyyəti.  

 Alqoritmin tərifinin dəqiqləşdrilməsi üçün digər yanaşmalar.  

 Sözlər, funksiyalar, termlər. Qismən funksiya.  

3. Ən sadə qismən funksiyalar və superpozisiya (əvəzləmə) operatoru 

 Primitiv rekursiya operatoru və ona aid misallar 

4. Minimallaşma operatoru və ona aid misallar 

 Primitiv rekursiv funksiya. 

 Müxtəlif pilləli primitiv rekursiv funksiyalar 
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5. Qismən rekursiv funksiya anlayışı 

 Zəif minimallaşma operatoru. Ümumi rekursiv funksiyalar 

6. Ədəd və söz yığımlarının nömrələnməsi 

7. Nömrələmə funksiyaları vasitəsilə sözlərin nömrələnməsi. 

 Fibonaççi ədədləri 

8. 
 1

prK  üçün universal funksiya. 

 Primitiv rekursiv olmayan, lakin hesablana bilən funksiyaların varlığı 

9. Rekursiv və primitiv rekursivçoxluqlar. Xarakteristik funksiya. 

 Rekursiv və primitiv rekursiv çoxluqların əsas xassələri. 

10. Kütləvi məsələ. Tacir və çanta məsələləri 

 Məsələnin ölçüsü. Polinomial  və eksponensial alqoritmlər.  

 Onların  zamana və sürətə görə müqayisəsi 

11. Təqribi (lokal) alqoritmlər.  

 Çanta və Tacir məsələləri üçün  təqribi alqoritmlər 

12. Təqribi alqoritmlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

 Tanınma məsələsi, onun standart yazılış forması, misallar 

13. Əlifba, söz və dil. Kodlaşma sxemi.  

 ),( eL  -dili. Uzunluq funksiyası. 

14. Lüğət funksiyası 

 Düşünülmüş və standart kodlaşma sxemi.Düzgün qurulmuş söz 

15. Birlentli Determinik Türing maşını (D. T. M.), onun iş sxemi. 

16. Post maşınları 

 Qismən rekursiv funksiyaların Türinq mənada hesablanması 

 Superpozisiya əməlinin hesablanması. 

 Rekursiya əməlinin hesablanması. 

17. Minimimallaşma əməliyyatının hesablanması 

 Türinq maşınlarının nömrələnməsi 

 Hesablamaların mürəkkəbliklərinin xarakteristikaları 

     19. ML -dili, )(nTM -zaman mürəkkəbliyi və P -sinfi. 

 Qeyri determinik alqoritm üçün ML -dili, )(nTM -zaman mürəkkəbliyi və NP -

sinfi. 

 Dillərin və məsələlərin bir-birinə polinomial çevrilməsi. 

 21. Polinomial  çevrilməyə aid əsas  lemmalar. Hamilton dövrü məsələsinin 

Tacir məsələsinə polinomial çevrilməsi. 
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 NP tam sinfi və bura daxil olma kriteriyası. 

 “Doğruluq” məsələsi və Kuk teoremi 

22. “Parçala və hökm et”,  “Balanslaşdırma”  prinsipi. Rekurent tənliklər. 

 Ən böyük və ən kiçik elementin tapılması alqoritmi. 

 Balanslaşdırma. 

23. Qarışdırılmaqla seçmə (sortlaşdırma) 

 Dinamik proqramlaşdırma prinsipi ilə “çanta” 

 Məsələsinin həlli. 

24. Çanta məsələsində optimal qiymətin aşağı və yuxarı 

 Sərhəddinin tapılması 

25. Ədədlərin vurulması üçün karasuba alqoritmi 

 Ədədlərin vurulması üçün toom alqoritmi 

26. Matrislərin vurulması üçün ştrassen alqoritmi 

27. Katalan ədədləri 

 Mötərizələrin yerdəyişməsi prinsipi 

29. Mötərizələrin yerləşdirilməsi üsullarının sayının müəyyən edilməsi 

 Dördüncü mərhələ: optimal həllin konstruksiyası.  

30. Normal markov alqoritmi 

 Assosiativ hesablama anlayış  

 Normal alqoritmlərin köməyilə cəbri funksiyaların hesablanması 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat: 

1. В. Алферова. “Теория алгоритмов. Статистика”. М.,1973. 

2. С. Клини. «Математическая логика». Москва, 1973. 

3. А.А.Марков. «Теория алгоритмов». (труды 3. 3. 3.) 

4. Ə.M.Məmmədov.”Alqoritmlər nəzəriyyəsi”.Bakı 2007 

5. R.Hümbətəliyev, F.Quliyeva. “Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın 

əsasları”. Bakı, 2015 

6. M.İsmayılov, H.Tağıyev. “İnformatikanın nəzəri və praktiki əsasları” Bakı,  

2007. 
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PROQRAMLAŞDIRMA TEXNOLOGIYALARI 

(t.ü.f.d Həsənov Ş.H. ; Kərimov K.Y.) 

 

Proqram təminatı mühəndisliyi və ya  Proqram mühəndisliyi - 

sistemləşdirilmiş standartlar qrupundan istifadə etməklə proqram vasitələri və 

komplekslərinin işlənilməsi, praktiki tətbiqi, müşayiət edilməsi və 

təkmilləşdirilməsini təmin edən elm sahəsidir [1] 

Proqram mühəndisliyi təkcə proqram təminatının texniki məsələləri ilə deyil, həm 

də proqram layihələrinin idarə edilməsi, maliyyələşdirilməsi, kollektivin idarə 

edilməsi və s. kimi məslələrlə də məşğul olur. Bundan əlavə, proqram 

mühəndisliyinin əsas məqsədlərindən biri də proqram təminatının istehsalı 

prosesini dəstəkləmək, maksimal effektivliyə və keyfiyyətə nail olmaq üçün vasitə, 

metod və nəzəriyyələrin işlənilməsindən ibarətdir. 

Proqram təminatı mühəndisliyi proqram təminatının dizaynı, yaradılması, idarə 

edilməsi ilə maraqlanan sahədir. İlk dəfə 1968-ci ildə NATO-nun keçirdiyi 

proqram təminatı mühəndisliyi konfransında bu termindən istifadə 

edilib. İEEE tərəfindən proqram təminatı mühəndisliyi barədə "Software 

Engineering Body of Knowledge" (SWEBOK) nəşr olunub. 

Proqram təminatı mühəndisliyi dinamik şəkildə dəyişən peşə sahəsidir. Aparat 

platformalarının fasiləsiz şəkildə inkişaf etməsi, eyni zamanda, onların sənaye və 

istehsalatın müxtəlif sahələrində tətbiqinin getdikcə artması proqram təminatına 

olan tələbatı daha da artırır. Bununla yanaşı, proqramlaşdırma texnologiyaları da 

dayanmadan inkişaf edir. Minlərlə proqramlaşdırma dili mövcud olduğuna görə bu 

dillər üçün müxtəlif kitabxanalar, modullar, işlənilmə mühiti və s. yaradılır. 

Proqram vasitələrinin işlənilməsi üçün proqramın həyat dövrünün bütün 

mərhələlərini əhatə edən modellər yaradılmışdır. Böyük proqramları yaradarkən 

əsasən aşağıdakı mərhələlərdən istifadə edilir: 

 Planlaşdırma 

 Analiz 

 Dizayn 

 Proqramlaşdırma 

 Test 

Peşəkar proqram təminatı mühəndisindən aşağıdakı bir və ya neçə bilik və 

bacarıqlar tələb olunur: 

 sifarişçi ilə ünsiyyət qabiliyyəti; 

https://az.wikipedia.org/wiki/Proqram
https://az.wikipedia.org/wiki/Proqram_t%C9%99minat%C4%B1_m%C3%BCh%C9%99ndisliyi#sitat_qeyd-1
https://az.wikipedia.org/wiki/Proqram_t%C9%99minat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/NATO
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0EEE
https://az.wikipedia.org/wiki/Analiz
https://az.wikipedia.org/wiki/Dizayn
https://az.wikipedia.org/wiki/Proqramla%C5%9Fd%C4%B1rma
https://az.wikipedia.org/wiki/Test
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 tələblərlərin düzgün müəyyən edilməsi; 

 istifadə edilmiş texnologiyaların seçilməsi; 

 proqramların sazlanması; 

 proqramların sınağı; 

 işlənilmiş modulların mövcud proqrama inteqrasiyası; 

 yeni modulların yazılması; 

 müxtəlif növ sənədlərin tərtibi; 

 layihənin idarə edilməsi və s. 

 

Mövzular 

 

Fənnin məqsədi və vəzifələri. Əsas anlayışlar: proqram, proqramlaşdırma, 

proqram təminatı, proqram vasitələri, proqram kompleksi, proqram məhsulu, 

proqram mühəndisliyi, proqramlaşdırma texnologiyası. 

Proqramlaşdırma üslublan və dilləri. Proqramlaşdırma metodlarının və 

dillərinin inkişaf tarixi. Müasir proqramlaşdırma üslublan və dilləri. 

Mürəkkəb proqram vasitələrinin (proqram komplekslərinin) strukturu. PV-

nin strukturlaşmasina sistemli yanaşma. Mürəkkəb PV-nin iyerarxik 

strukturu. PV-nin strukturunun qurulmasının qaydalan. Prcqram modulunun 

strukturu və xarakteristikaları. Qlobal və lokal verilənlər. 

Proqram vasitələrinin arxitektur növləri. PV-nin arxitekturası. Bir 

kompüterdə yerinə yetirilən PV-nin arxitektur növləri. Şəbəkə mühitində tətbiq 

edilən PV-nin arxitektur növləri. 

PV-nin hazırlanma prosesinin təşkili. PV-nin həyat dövrü. Həyat dövrünün 

fazaları. PV-nin hazırlanma prosesinin modelləri. PV-nin sənədləşdirilməsi. 

PV-nin etibarlığı və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. PV-nin etibarlığı və 

keyfıyyət göstəriciləri. Keyfıyyətin qiymətləndirilməsi vasitələri və metodlan. 

Real vaxt PV-nin layihələndirilməsi. Real vaxt PV-nin xüsusiyyətləri. Real 

vaxt PV-nin hazırlanma texnologiyaları. 

Obyekt-yönlü PV-nin hazırlanma texnologiyası. Obyekt-yönlü analizdə və 

layihələndirmədə dekompozisiyanm rolu. Obyekt analizində və layihələndirmədə 

abstraksiyalar və mexanizmlər. Obyekt-yönlü analizin apanlmasında müxtəlif 

yanaşmalar. 

UML dilinin tətbiqi ilə PV-nin layihələndirilməsi. Unifikasiya edilmiş vizual 

modelləşdirmə dili (UML) və onun predmetləri, əlaqələri, diaqramları, genişlənmə 

mexanizmləri. 

PV-nin hazırlanmasınm avtomatlaşdırılması (CASE texnologiyala- rı). 

https://az.wikipedia.org/wiki/Layih%C9%99
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Ümumi yanaşma. CASE texnologiyası. CASE vasitələri. 

Obyekt-yönlü PV-nin reallaşdırılması modelləri. Komponentlərin 

diaqramlan. İnterfeyslər. PV-nin inteqrasiyası. Komponentlərin növləri. PV-nin 

reallaşdırılmasınm modelləşdirilməsi. Komponent (obyekt) modelinin əsasları. 

COM-obyektlər. OLE və Actıve X texnologiyaları. Obyekt-yönlü 

proqramlaşdırma və COM texnologiyası. İnterfeyslərin reallaşdırılması. DCOM 

texnologiyası. 

ƏDƏBİYYAT 

1. Kazımov T.H., Bayramova T.A. AZƏRBAYCANDA PROQRAM MÜHƏNDİSLİYİNİN 

TƏDRİSİNİN PROBLEMLƏRİ // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2017, №1, 105–111. 

2. Kazımov T.H., Bayramova T.A. Proqram mühəndisliyi. Bakı: İnformasiya texnologiyaları, 

2013, 188 s 

3. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri.-Bakı: Elm., 2008. 

 

 

 

 

VERİLƏNLƏR BAZASI 

(Mustafayeva Ş.İ.) 

 

 Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması, bütün müəssisə və təşkilatların 

kompüterləş-dirilməsi elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətlərindən biridir. 

Kompüterlərin tətbiq sahələrinin artması kompüter texnologiyasının insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz etməsi ilə nəticələnmişdir.  Belə ki, 

müasir dövrdə heç bir istehsalat və qeyri-istehsalat sahələrini kompütersiz 

təsəvvür etmək mümkün deyil.   

Deməli, müasir dövrdə insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə yeni 

informasiya texnologiyaları və informasiya sistemlərinin nüfuz etməsi, 

idarəetmə və informasiyanın işlənməsi proseslərində kompüter vasitələrindən 

geniş istifadə, kompüterin   imkanlarının  öyrənilməsini də tələb edir.  

Müxtəlif inkişaf mərhələləri keçmiş,   müasir dövrümüzdə sürətlə inkişaf  

edən elm sahələrindən biri olan “MS Offis proqram” na yiyələnmək üçün   

informasiya  kommuni-kasiya texnologiyalarının   nəaliyyətlərini, kompüterlə  

işləmə qaydalarını və eləcə də həll olunan məsələlərin təyinatını, məsələnin 

qoyuluşunu və onun həll üsullarının,  tətbiqi proqram  paketinin təyinatını, 

onun  imkanlarını bilmək lazımdır. 
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Elə MS Offis proqram paketinin MS ACCESS proqramının məqsədi də 

müasir hesablama texnikasından səmərəli istifadə etməklə iqtisadi, idarəetmə 

və digər elmi məsələləri həll etməyi tələbələrə hərtərəfli öyrətməkdir.  

MS ACCESS VERİLƏNLƏR BAZASI fənni informasiya texnologiyaları 

üçün baza təşkil edir. Alınmış bilik və vərdişlər tələbələrə komputer 

texnologiyasının tətbiqi ilə bir çox məsələlərin həllində kömək edir. 

1. MÖVZULAR  VƏ ONLARIN  MƏZMUNU 

 

Mövzu 1. İnformasiya anlayişı. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı 

mərhələləri və müasir vəziyyəti  

              • Cəmiyyətin kompüterləşdirilməsinin nəzəri və təcrübi əsasları. 

              • İlkin informasiya emalı texnologiyası 

              • İstifadəçinin terminal müdaxiləsini təmin edən İET 

Mövzu 2. İnformasiya cəmiyyəti və onun inkişaf mərhələləri 

             • Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması  

 Mövzu 3. İnformasiya sistemlərinin strukturu. 

           • İnformasiya resursları 

           • Sosial informasiya 

  Mövzu 4. İnformasiya resurslanna görə informasiya sitemlərinin 

təsnifatı  

             • Hüquqi informasiya anlayışı 

             • Statistik informasiya 

             • İnformasiya təhlükəsizliyi 

Mövzu 5. İnformasiya sistemlərinin xidmətləri və tətbiq sahələri   

             •  Sistemlərinin xidmətləri  

             •  Tətbiq sahələri  

Mövzu 6. İnformasiya sistemlərinin qurulma əsasları   

             •  İnformasiya sistemlərinin qurulması 
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Mövzu 7. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları. 

             •  informasiya texnologiyalarının tətbiqi 

Mövzu 8. Verilənlər bazası və MS ACCESS proqramı haqqında  

              • Relyasiyalı Verilənlər Bazası 

              • MS ACCESS Proqramının obyektləri 

              • MS ACCESS proqramının yüklənməsi və pəncərə elementləri 

              • MS ACCESS proqramının Menyu əmrləri 

              • MS ACCESS proqramının Alətlər panelləri 

Mövzu 9. Verilənlər bazası. Verilənlərin tipləri və modelləri  

             • Boş Verilənlər bazasının yaradılması 

             • Verilənlər bazası Ustası 

             • Verilənlər bazasının Açılması 

             • Faylın bağlanması 

             • Faylın silinməsi 

             • Faylın sıxılması və bərpası 

             • Fayllara Şifrə verilməsi 

Mövzu 10. Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri (VBİS) 

            • Cədvəllərin İdxal edilməsi 

             •  Verilənlər Bazalarının Cədvəlləri ilə Əlaqə Yaradılması 

             •  Modifikasiyaedici Sorğular 

             •  Əlaqəli Yazıların Cədvəllərdən Silinməsi 

Mövzu 11. Verilənlər və onların işlənmə üsulları. 

               •  Cədvəl Verilənlərin Təzələnməsi 

               •  Bir Cədvəlin Başqa Cədvəllə Birləşdirilməsi 

               •  Mövcud Cədvəllərə Əsasən Yeni Cədvəllərin Yaradılması 

               •  Sorğularda Riyazi Funksiyalardan İstifadə Edilməsi 

               •  Çarpaz Cədvəllərin Yaradılması 
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Mövzu 12. Verilənlər bazası konsepsiyası. 

               •  Formaların Avtomatik Yaradılması 

               •  Formaların Yaradılmasının Digər Üsulları 

               •  Forma Ustası 

               •  Forma Konstruktoru 

               •  Forma Konstruktorunun Alətlər Paneli 

               •  Ekran və Çap Üçün Formaların Yaradılması 

Mövzu 13. Cədvəllərin və Cədvəlin Strukturunun yaradılması  

             • Cədvəllərin Konstruktor Pəncərəsində yaradılması 

             • Sahələrin adlandırılması 

             • Verilənlərin tipləri 

Mövzu 14. Hesabatlar və Onların Yaradılma Üsulları 

               •  Hesabatların Avtomatik Yaradılması 

               •  Hesabat Ustası 

               •  Hesabatların Konstruktor Pəncərəsindən Yaradılması 

Mövzu 15. Fərdi kompyuterlər üçün Verilənlər bazasının idarəetmə 

sistemləri.  

               •  Sorğuların Ustanın Köməyi ilə Yaradılması 

               •  Sorğuların Konstruktor Rejimində Yaradılması. 

               •  Yazıların Seçilməsində Şərtlərin Qurulması 

               •  Parametri Daxil etməklə Sorğulama 

               •  Hesablayıcı Sorğular 

               •  Modifikasiyaedici Sorğular 

               •  Əlaqəli Yazıların Cədvəllərdən Silinməsi 

               •  Çox Seçmə Düyməli Formalarda Makrosların Yaradılması  
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MÜHAZİRƏ MÖVZULARININ SAATLAR ÜZRƏ PAYLANMASI 

 

№ Mövzu Mühazirə 

1 İnformasiya anlayişı. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı 

mərhələləri və müasir vəziyyəti 

2 saat 

2  İnformasiya cəmiyyəti və onun inkişaf mərhələləri 2 saat 

3 İnformasiya sistemlərinin strukturu.

  

2 saat 

4 İnformasiya resurslanna görə informasiya istemlərinin təsnifatı 2 saat 

5 İnformasiya sistemlərinin xidmətləri və tətbiq sahələri  2 saat 

6 İnformasiya sistemlərinin qurulma əsasları   2 saat 

7 İdarəetmənin informasiya texnologiyaları. 2 saat 

8 Verilənlər bazası və MS ACCESS proqramı haqqında 2 saat 

9 Verilənlər bazası. Verilənlərin tipləri və modelləri 2 saat 

10 Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri (VBİS) 2 saat 

11 Verilənlər və onların işlənmə üsulları. 2 saat 

12 Verilənlər bazası konsepsiyası. 2 saat 

13 Cədvəllərin və Cədvəlin Strukturunun yaradılması 2 saat 

14 Hesabatlar və Onların Yaradılma Üsulları 2 saat 

15 Fərdi kompyuterlər üçün Verilənlər bazasının idarəetmə 

sistemləri. 

2 saat 

  CƏMİ 30 saat 

 

LABORATORİYA MÖVZULARININ SAATLAR ÜZRƏ 

PAYLANMASI 

№ Mövzu Labortoriya  

1 Lаbоrаtоriуа 1.Mövzu: Miсrоsоft Оffiсе Ассеss-də сədvəllərin   

уаrаdılmаsı 

2 saat 

2 Lаbоrаtоriуа 2. Miсrоsоft Оffiсе Ассеss-də sоrğulаrın уаrаdılmаsı 2 saat 

3  Lаbоrаtоriуа 2. Miсrоsоft Оffiсе Ассеss-də fоrmаlаrın 

уаrаdılmаsı 

2 saat 

4 Lаbоrаtоriуа  4.  Miсrоsоft Оffiсе Ассеss-də hеsаbаtlаrın 

уаrаdılmаsı 

2 saat 

5 Lаbоrаtоriуа 5.  Kadrların verilənlər bazasının yaradılması 2 saat 
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6 Lаbоrаtоriуа 6.  Microsoft Access-in sorğular obyektinin tərtibi. 2 saat 

7 Lаbоrаtоriуа 7. Hesablayıcı sorğu vasitəsi ilə cədvəllərin 

yaradılması 

2 saat 

8 Lаbоrаtоriуа 8. Formaların yaradılması 1 saat 

 CƏMİ 15 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

1. S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə  “İnformatika”. Ali məktəb tələbələri 

üçün dərslik. Bakı, 2009. 

2. Ə.M. Rüstəmov  “İnformatika”. Bakı, 2010. 

3. S.Q. Kərimov “İnformasiya sistemləri”. Bakı: Elm, 2008 

4. Z.Ə.Tağıyeva, S.S.Həmidov  “İnformasiya sistemləri və onların texnologiyası”. Bakı, 

ADPU, 2002. 

Rus dilində olan ədəbiyyat 

1. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии / 

Поспелов Г.С. – М.: Наука, 1988. – 280 с., ил. – (Сер «Академические чтение»)  

2. Soft Computing. Учебное пособие для ВУЗ-ов по специальности 

«Автоматизированные системы обработки информации и управление». В трех 

частях. ч.1 «Нечеткие множества и системы» / Р.А.Алиев, Р.Р.Алиев. Баку, 

АГНА, 1996. – 121 с. ил 

3. В.В. Гусев, П. И. Образцов, В.М. Некотихин  “Информационные  технологии  в 

образовательном  процессе вуза”. г. Орел, 1977 г. с. 225. 

4. 4.“Интернет технологии в  обучении”. Томск, 2002, с. 180. 
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KOMPÜTERİN ARXITEKTURASI  

(t.ü.f.d. Kazımzadə A.K.) 

Kompüter arxitekturası fənninin tədrisinin bakalavr təhsil pilləsinin 

tələbələrinə tədris edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Proqramda mühazirə mövzuları onların alt mövzuları barədə məlumatlar 

yerləşdirilmişdir. Əməliyyat sistemi mövzusu geniş mövzu olduğu üçün bu 

mövzunun öyrədilməsi ilə bağlı məlumatlar ardıcıl olmaq şərti ilə təqdim 

olunmuşdur. 

Məlumdur ki, əməliyyat sistemi olmadan müasir kompüterlərin işini 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Tətbiqi proqramların işinin idarə olunmasında, 

şəbəkə imkanlarının reallaşmasında, istifadəçi ilə kompüter arasında qarşılıqlı 

dialoq yaradılmasında, kompüterin əsas və əlavə qurğularının idarə olunmasında 

əməliyyat sistemlərinin rolu danılmazdır. Müxtəlif əməliyyat sistemlərinin 

arxitektur xüsusiyyətləri, funksional imkanları, nüvə strukturları, desktop 

interfeysi, əsas obyektləri, standart proqramları ilə bağlı mözuların 

mənimsədilməsinin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq həmin məvzular xüsusi dəqiqliklə 

proqramda yer almışdır. 

Kompüterin atxitekturası, Harvard və Neyman arxitekturaları, özəl 

xüsusiyyətləri, əsas və əlavə qurğular, onların iş prinsipi, mikroprosessor qurğusu, 

onun növləri, arxitekturası, funksiyaları, növləri haqqında mövzular ardıcıl 

yerləşdirilmişdir.  

Mövzular və onların məzmunu 
 

     1.  Fərdi kompüterlərin proqram təminatı (SoftWare)                          

 Sistem proqram təminatı  

 Tətbiqi proqram təminatı 

 İnstrumental proqram təminatı 

2.  Əməliyyat sistemləri          

 Əməliyyat sistemlərinin yaranma tarixi 

 Əməliyyat sisteminin funksiyası 

 Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı 

 Fayl sistemi və onun təşkili 

3. Unix əməliyyat sistemi.  

 Unix əməliyyat sisteminin yaranma tarixi 

 Unix əməliyyat sisteminin konfiqurasiyası 

 Unix əməliyyat sisteminin əmrlər interpretatoru (shell) 



21 
 

4. DOS ailəsinin  əməliyyat sistemləri  

 DOS ailəsi əməliyyat sistemlərinin yaranma tarixi, inkişafı 

 MS DOS əməliyyat sisteminin funksiyaları 

 MS DOS əməliyyat sisteminin hissələri 

 MS DOS əməliyyat sisteminin əmrləri 

5. Windows ailəsinin əməliyyat sistemləri  

 Windows əməliyyat sisteminin yaranma tarixi  

 Windows əməliyyat sisteminin versiyaları  

 Windows əməliyyat sisteminin fayl sistemləri 

6. Windows  7 əməliyyat sistemi    

 Windows 7 əməliyyat sisteminin yaranma tarixi 

 Windows  7  əməliyyat sisteminin versiyaları  

 Windows  7 əməliyyat sisteminin fayl sistemi  

7. Windows  7 əməliyyat sisteminin əsas komponentləri       

 Windows  7  əməliyyat sisteminin Desktop (İş masası) 

 Windows 7 əməliyyat sisteminin Taskbar (Tapşırıq paneli) və Start 

(Başlat) menyusu  

8. Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas obyektləri   

 Fayl (file), qovluq (folder), qısayol (shortcut) anlayışları və onlar üzərində 

əməliyyatlar 

 Pəncərələrin növləri, komponentləri və onlarla iş prinsipləri 

 AERO funksiyalar 

9. Windows 7 əməliyyat sistemində idarəetmə paneli (Control Panel) və 

standart proqramlar    

 İdarəetmə panelinin elementləri və onlarla iş prinsipi 

 Standart proqramların təsnifatı və təyinatı 

10.   Windows  8 və Windows  10  əməliyyat sistemləri   

 Windows  8  əməliyyat sistemi haqqında. Yaranma səbəbi, fərqli 

xüsusiyyətləri 

 Windows 10 əməliyyat sistemi haqqında. Yaranma səbəbi, fərqli 

xüsusiyyətləri 

11. Əməliyyat sistemlərinin örtük proqramları  

 Norton commander. Pəncərənin quruluşu, əmrləri, iş prinsipi 

 Total commander. Pəncərənin quruluşu, iş prinsipi 

 Windows Explorer. Pəncərənin quruluşu, iş prinsipi 

12. Linux əməliyyat sistemi      

 Linux əməliyyat sisteminin yaranma tarixi 

 Linux  əməliyyat sisteminin təyinatı, funksiyaları 
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 Linux  əməliyyat sisteminin distributivləri və əmrləri 

13.  Macintosh  əməliyyat sistemi    

 Macintosh əməliyyat sisteminin yaranma tarixi 

 Macintosh  əməliyyat sisteminin versiyaları 

 Mac OS sonuncu versiyası, desktopun (iş masasının) əsas obyektləri  

14. Kompüterlərin inkişaf tarixi 

 Avtomatik rəqəmli kompüterlər 

 Elektromexaniki kompüterlər 

 Elektron kompüterlər 

 Tranzistorlu kompüterlər 

 İnteqral mikrosxem əsaslı kompüterlər  

15. EHM-in arxitekturası və ümumi quruluş prinsipləri  

 Neyman arxitekturasının əsas prinsipləri 

 Harvard arxitekturası haqqında 

16. Fərdi kompüter sistemi  

 Fərdi kompüterlərin yaranma tarixi 

 Fərdi kompüterlərin təsnifatı 

 Fərdi kompüterlərin aparat təminatı (HardWare)   

 Fərdi kompüterlərin struktur sxemi 

17. Fərdi kompüterlərin yaddaş qurğuları 

 Daxili yaddaş (RAM, ROM, keş-yaddaş, CMOS və videoyaddaş) 

 Xarici yaddaş (FDD, CD, DVD, HDD, fləş kartlar və maqnit lentləri) 

18. Kompüterin daxili qurğusu - prosessor 

 Prosessor (Mikroprosessor). Nəsilləri, takt tezliyi, nüvəsi, 

modifikasiyaları. Form faktor anlayışı və mərtəbəliliyi. 

19. Kompüterin daxili qurğusu – sistem platası (ana plata)    

 Ana platanın hissələri 

 Slot və kontroller 

 Şinlərin tipi və funksiyaları 

 BİOS haqqında məlumat 

20.  Kompüterin xarici yaddaş qurğusu - Sərt disk (Hard disk)      

 Sərt diskin yaranma tarixi 

 Sərt disklərin quruluşu, iş prinsipi 

 Sərt diskin bölmələrə ayrılması 

 Sərt disk interfeysləri 
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21. Kompüterin sistem bloku, güc mənbəyi, səs kartı, ekran kartı 

 Sistem blokunun tərkib hissələri 

 Güc mənbəyinin iş prinsipi 

 Ekran kartının funksiyası, növləri 

 Səs kartının funksiyası, növləri 

22. Kompüterlərin periferiya qurğuları  

  İnformasiyanı kompüterə daxil edən qurğular (klaviatura, skaner, qrafiki 

planşet, veb-kamera) 

 İnformasiyanı kompüterdən xaric edən qurğular (monitor, printer, plotter, 

akustik sistemlər) 

 İdarəetmə qurğuları (maus, trekbol, joystik) 

23.  Rabitə qurğuları və verilənlərin ötürülməsi 

 Modemlər, növləri, iş prinsipi, xarakteristikası 

 Şəbəkədə istifadə edilən qurğular və onların iş prinsipi 

 

Mövzuların saatlar üzrə paylanması 

(mühazirə) 

№ Mövzu Müh. 

1 Kompüterlərin inkişaf tarixi 2 

2 EHM-in arxitekturası və ümumi quruluş prinsipləri  2 

3 Fərdi kompüter sistemi       2 

4 Fərdi kompüterlərin yaddaş qurğuları  2 

5 Kompüterin daxili qurğusu - prosessor 2 

6 Kompüterin daxili qurğusu – sistem platası (ana plata)    2 

7  Kompüterin xarici yaddaş qurğusu - Sərt disk (Hard disk)      2 

8 Kompüterin sistem bloku, güc mənbəyi, səs kartı, ekran kartı 2 

9 Kompüterlərin periferiya qurğuları  2 

10 Rabitə qurğuları və verilənlərin ötürülməsi 1 

11 Fərdi kompüterlərin proqram təminatı (SoftWare) 2 

12 Əməliyyat sistemləri          2 

13 Unix əməliyyat sistemi.  2 
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14 DOS ailəsinin  əməliyyat sistemləri  2 

15 Windows ailəsinin əməliyyat sistemləri  2 

16 Windows  7 əməliyyat sistemi    2 

17 Windows  7 əməliyyat sisteminin əsas komponentləri     2 

18 Windows  7 əməliyyat sisteminin əsas obyektləri       2 

19 
Windows 7 əməliyyat sistemində idarəetmə paneli (Control Panel) və standart 

proqramlar      
2 

20 Əməliyyat sistemlərinin örtük proqramları  2 

21 Windows  8 və Windows  10  əməliyyat sistemləri    

22 Linux əməliyyat sistemi 2 

23 Macintosh  əməliyyat sistemi    2 

 Cəmi: 45 

 

Laboratoriya 

№ Mövzunun adı 
Sem 

 

1  Lab 1: Fərdi kompüterlərin yaddaş qurğuları 2 

2  Lab 2: Kompüterin daxili qurğusu – sistem platası (ana plata)    2 

3  Lab 3: Kompüterin xarici yaddaş qurğusu - Sərt disk (Hard disk)      2 

4 Lab 4: Kompüterlərin periferiya qurğuları 2 

5  Lab 5: Rabitə qurğuları və verilənlərin ötürülməsi 2 

6 Lab 6: MS- DOS  əməliyyat sisteminin əmrləri, yazılışı icrası  2 

7 
Lab 7: Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas komponentləri: İşçi stolu (desktop), 

Taskbar(Tapşırıq paneli) və Start (Başlat) menyusu və onlarla iş  
2 

8 
Lab 8: Windows 7 əməliyyat sisteminin AERO interfeysinin funksiyaları və fayl, 

qovluq, qısayol iconlarının yaradılması. 
2 

9 Lab 9: Windows 7 əməliyyat sisteminin standart proqramlarının iş prinsipləri  2 

10 
Lab 10: Windows 7 əməliyyat sisteminin xidməti proqramları və onlardan istifadə 

qaydası  
2 
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11 
Lab 11: Windows Explorer proqramı. Fayllar və qovluqlar üzərində əməliyyatlar. 

Mübadilə buferi ilə işin qaydaları 
2 

12 Lab 12: Windows 7 əməliyyat sisteminin idarəetmə paneli ilə işin təşkili  2 

13 
Lab 13: Windows  8 və Windows 10 əməliyyat sistemlərinin desktopu, əsas 

elementləri, standart proqramları   
2 

14 
Lab 14: Norton Commander örtük proqramının elementlərinin köməyi ilə fayl və 

qovluqlarla iş  
2 

15 
 Lab 15: Linux,  Unuix və Macintosh  əməliyyat sisteminin desktopu, əsas 

obyektləri, oxşar və fərqli cəhətləri  
2 

 Cəmi: 30 
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KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRI 

(Mahmudov Ə.M.) 

Mövzu № 1.  Kompüter şəbəkələri və quraşdırmasında istifadə olunan 

texnologiyalar. 

Bu bölmədə 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. 
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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 ope-

rasiyası. 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 (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. 
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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. 

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. 
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Mövzu № 8.  Ethernet. MAC adres nədir? 

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. 

Mövzu № 9.  ADSL modemi static ip-y əgörə quraşdırma. 

DSL-ın qoşulmaşı. DSL-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.  

Laboratoriya işlərinin  siyahısı 

1. Ehternet şəbəkəsinin öyrənilməsi. 

2. İki computer arasında Ehternet xəttinin yaradılması. 

3. Protokollaşdırmanın tədqiqi. 

4. Müxtəlif şəbəkə işçi qrupların yaradılmasının öyrənilməsi. 

5. Naqilsiz şəbəkənin yaradılması və öyrənilməsi. 

6. Windows XX Lokal hesablama şəbəkəsi. 

7. Brauzerlərin  növləri. 

8. İnternet şəbəkəsində axtarış. 

9. Kompüter şəbəkəsinin yaradılmasının əsasları. 

10. Kabel sistemlərinin seçimi.  
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1. İbayev Z. Kompüter şəbəkələri.  PDF. 107 s. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютернык сети. Изд-во «Питер», 2010, 943 с. 
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«Питер», 2007, 704 с. 
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WEB TEXNOLOGİYALARI  

(f.r.ü.d Cəlilova R.Q; Quliyeva N.M.) 

 

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. 

Siyahıların təsnifatı. Nömrələnmiş və nömrələnməmiş siyahılar. Fiziki və 

məntiqi stillər. Hiperəlaqələrin təşkili. 

Cədvəllərin yaradılması. Cədvəllərin yaradılmasında istifadə edilən əsas 

teqlər. Cədvəllərin başlıq hissəsi. Cədvəllərin formatlaşdınlması. Görünən və 

görünməyən cədvəllər. 

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. 

Freymlər. Pəncərələr və dinamik üsulla yaradılan sənədlər. Freymlərin 

yaradılması. Status sətri və taymerlər. Dinamik sənədlərin yaradılması. 
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JavaScript-obyekt yönümlü dil kimi. Skriptlərin Web-sənədində 

yerləşdirilməsi. Skriptlərin yaradılması və redaktə olunması prosesi. Hadisələr və 

funksiyalar. 

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. 

JavaScript-də formalann yaradılması. Formaya daxil edilmiş idorsetnıo 

imkanları. Məlumatların mühafizəsinin idarə  edilməsi.  

ƏDƏBIYYAT 

1. "Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsasları", KAZIMOV TOFİQ, 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. 

 

 

PARALLEL VƏ PAYLANMIŞ HESABLAMALAR 

(Bəşirova S.A) 

 

Kursun  məqsədi riyazi modellərin, metodların və texnologiyaların 

çoxprosessorlu hesablama sistemləri üçün paralel proqramlaşdırma sahəsində 

işlərin müvəffəqiyyətli başlanğıcı üçün kifayət edəcək həcmdə biliklərin 

verilməsindən ibarətdir. Kursda  verilən bilik və bacarıqlar toplusu mürəkkəb 

proqramların hazırlaması üsulları üçün nəzəri əsas təşkil edir. Bu kursa daxil olan 

mövzular: verilənlərin paralel emal edilməsinin məqsəd və məsələləri, paralel 

hesablama sistemlərinin qurulması prinsipləri, paralel hesablamaların 

modelləşdirmə və analizi prinsipləri, paralel alqoritm və proqramların yaradılması 

prinsipləri, paralel proqramların yaradılması sistemləri, hesablama riyaziyyatın 

tipik məsələlərinin həlli üçün paralel ədədi alqoritmlərin yaradılması . 

 

MÖVZULAR 

1. İnformasiyanın işlənməsinin paylanmış sistemi. İnformasiyanın tranzakt 

emalı 

https://az.wikipedia.org/wiki/AMEA
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya_Texnologiyalar%C4%B1_%C4%B0nstitutu
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2. Tranzaksiyaların idarə olunmasının paylanmış planı (D-qrafı). 

İnformasiyanın tamlığı 

3. Baza alqoritm. Baza alqoritmdə istifadə olunan işarələmələr 

4. Bloklaşdırma üsulu. Bloklaşdırma alqoritmi. Bloklaşdırma alqoritmində 

istifadə olunan işarələmələr 

5. Vaxt nişan üsulu. Baza vaxt nişan alqoritmi. Baza vaxt nişan alqoritmin 

formal dildə təsviri. Baza vaxt nişan alqoritmində əsas işarələmələr 

6. Modifikasiya alqoritminin formal dildə təsviri. Konservativ alqoritm. 

Konservativ alqoritmin formal dildə təsviri. 

7. İki fazalı fiksə etmə alqoritmi. İki fazalı fiksə etmə alqoritminin formal dildə 

təsviri. İki fazalı fiksə etmə alqoritminin qrafik təsviri 

8. Paylanmış sistemin qlobal vəziyyəti. Qlobal vəziyyəti təyin edən alqoritm. 

Qlobal vəziyyəti təyin edən alqoritmin formal dildə təsviri 

9. Qarşılıqlı ləğvetmə alqoritmi. Qarşılıqlı ləğvetmə alqoritminin formal dildə 

təsviri 

10. Radifikasiya üsulu. Qlobal yoxlama nöqtəsi 

11. Ciddi sinxron alqoritmi. Ciddi sinxron alqoritminin formal dildə təsviri. Zəif 

sinxronlaşma alqoritmi. Zəif sinxronlaşma alqoritminin formal dildə təsviri 

12. Növbə ilə qlobal yoxlamanı yaradan alqoritm. Növbə ilə qlobal yoxlamanı 

yaradan alqoritmin formal dildə təsviri 

13. Dublor ilə qlobal yoxlama nöqtəsi alqoritmi. Dublor alqoritminin formal 

dildə təsviri 

14. İnformasiya sistemi 

15. Universal alqoritm. Universal alqoritmin formal dildə təsviri. Universal 

alqoritmin qrafik təsviri 

 

ƏDƏBIYYAT 
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SÜNİ İNTELLEKT 

(f.ü.f.d. Əliyeva A.M.) 

 

Süni intellekt (Sİ) (ing. artificial intelligence (AI)) — insan məntiqini 

maşınlarda tətbiq etmək məqsədi daşıyan riyazi elm. Sİ sahəsində aparılan 

tədqiqatlar kompüter elmləri optimizasiya, məntiq nəzəriyyəsi və bir sıra başqa 

sahələrə əsaslanır. 

Süni intellektin tətbiqində elm və mühəndislikdən geniş şəkildə istifadə 

olunur. Bu sahə insanın sahib olduğu ən dəyərli mülkiyyəti olan intellektin 

maşınlar tərəfindən dəqiq şəkildə simulyasiya olunması məqsədilə yaradılıb və 

inkişaf etdirilib. Süni intellekt yaradıldığı gündən bəri müxtəlif optimist və 

pessimist fikirlərlə qarşılaşsa da, bu gün texnologiyanın inkişafında o mühüm yer 

tutur. 

      Neyron şəbəkələr - Çıxıntılar vasitəsi ilə impulsları ötürən neyronlar öz 

aralarında qarşılıqlı təsirdə olmaqla neyron şəbəkələr əmələ gətirirlər. 

Adətən neyron şəbəkələrin, strukturalarına və təyinatlarına görə fərqlənən üç 

əsas tipini göstərirlər. Birinci tip ierarx şəbəkələr adlanır. Belə şəbəkələrdə 

məlumat ierarxiyanın bir səviyyəsindən digərinə ardıcıl keçirilməklə ötürülür. 

Neyron şəbəkələrin ikinci tipinə məhdud təsir dairəsinə malik olan neyronlardan 

formalaşmış lokal şəbəkələr aiddir. Bu tip lokal şəbəkənin neyronları erarxiyanın 

bir səviyyəsi çərçivəsində məlumatı emal edirlər. Bu zaman funksional lokal 

şəbəkə özünü nisbi izoleolunmuş ləngidici və yaxud da həyəcanlandırıcı struktura 

kimi təqdim edir. 

Neyron şəbəkələr əsas olaraq 3 hissəyə ayrılırlar: 

 1. Tam əlaqəli şəbəkələr; 

 2. Çoxlaylı neyron şəbəkələri; 

 3. Zəif əlaqəli şəbəkələr. 

Tam əlaqəli neyron şəbəkələri əsas olaraq süni neyron şəbəkəsində iştirak edən hər 

bir neyronun digər neyronlar ilə əlaqəsinin olmasıdır. Çoxlaylı neyron şəbəkəsinə 

gəldikdə isə bu neyronlar çoxlu sayda laylar vasitəsi ilə qurulur. Hər bir layda 

neyronların sayına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Layda istənilən sayda neyron 

ola bilər. Neyronların sayı özündən əvvəlki və sonrakı laydan heç asılı deyil. Çox 

laylı neyron şəbəkələrin aşağıdakı tipləri mövcuddur. 

 1.Monotonluq 

 2.Tərs əlaqəsiz şəbəkələr 

 3.Əks əlaqəli neyron şəbəkələri.  

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/Optimizasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mpuls
https://az.wikipedia.org/wiki/Neyron
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MÖVZULAR 

Mövzu 1. Süni intellektin xarakterik xüsusiyyətləri 

Süni intellekt. Neyrokibernetika. Qara yeşik kibernetikası. 

 

Mövzu 2. Soft kompütinqin əsas tərkib hissələri 

Hesablama texnologiyası.Hard computing-süni intellektin əsası.Soft computing-

hesablama intellektinin əsası. 

 

Mövzu 3. Süni intellektin dialoq sistemləri 

Qeyri-səlis məntiq.Süni neyron şəbəkələri. Genetik alqoritm. 

 

Mövzu 4. İntellektual sistemlərin quruluşu və layihələndirilməsi 

Ünsiyyət sistemi.İzahetmə sistemi.İcraetmə sistemi.Məntiqi qərar qəbul etmə 

sistemi. 

Mövzu 5. Tələb və təklifin tədqiqində intellektual sistemlər 

Verilənlər bazası.Çıxış mexanizmi.Dialoq interfeysi  

Mövzu 6. Ekspert sistemləri və onların hazırlanma mərhələləri 

Verilənlər bazası.Çıxış mexanizmi.Dialoq interfeysi 

Mövzu 7. Biliklər bazası.Biliklərin təsviri modeli 

Biliklər üzrə mühəndis.İstifadəçi interfeysi 

Mövzu 8. İntellektual analizin metodları. 

İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri  Baza metodları.Qeyri-səlis məntiq  

Mövzu 9. Biliklər bazası. 

Kommutativ metod:passiv(müşahidə,s öhbətin protokollaşdırılması və s.) və 

fəal( beyin həmləsi, anketləşdirmə və s.). Predmet sahəsi 

Mövzu 10. Neyroşəbəkə texnologiyası 

İntellektual analiz. Qeyri-səlis məntiq.Təsadüfülük. Linqvistik qeyri-müəyyənlik 

Mövzu 11. Neyron və neyron şəbəkələr 

Neyrokibernetika.Aparat.Proqram.Hibrid 

Mövzu 12. Neyron şəbəkələrin öyrətmə alqoritmləri. 

Bioloji neyron.Dendrit.Akson.Sinaps.Tam əlaqəli və iyerarxik neyron şəbəkə 

Mövzu 13. Neyro-qeyri-səlis sistemin qurulma prinsipləri 

Öyrətmə üsulları.Xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə.Texnoloji dəyişikliklər. 

Mövzu 14. Neyron şəbəkələrin arxitekturası və növləri 

Mənsubiyyət funksiyası.Qeyri-səlis qaydalar.Əl ilə azlama.Fazzifikasiya. 

Defazzifikasiya 

Mövzu 15. Neyron şəbəkələrlə həll edilən məsələlər 

Rekurent şəbəkə.Lateral ləngidici şəbəkə.Çoxlaylı süni neyron şəbəkər  
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ƏMƏLİYYAT SİSTEMLƏRİ 

(Mahmudov Ə.M.) 

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 (avadanlıqların idarə 

etməsini, informasiyanın daxil edilməsini və çıxardılmasını, sənədlərin redaktəsini, 

başqa proqramların istifadəsini/idarə edilməsini və s.) mümkün edən proqramdır. 

Əməliyyat sistemi ən öncə kompüterin sabit yaddaşından əməli yaddaşa köçürülür 

və bütün başqa proqramlar həmin əməliyyat sistemi altında çalışır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Komp%C3%BCterin_sabit_yadda%C5%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fm%C9%99li_yadda%C5%9F
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MÖVZULAR 

 

1.  Proqram təminatı anlayşı.  

 Proqram təminatının təyinatı və təsnifatı. 

2.  Əməliyyat sistemi anlayışı. 

 Əməliyyat sisteminin təsnifatı və funksiyaları.  

 Əməliyyat sisteminin təkamülü.  

 Əməliyyat sistemlərinin arxitekturası.  

3. Proseslər və onların idarə olunması.  

 Yaddaşın idarə olunması.  

 Yaddaşın paylanması üsulları. 

4. Fayl sistemi və onun təşkili. 

 Fayl strukturuna xidmət.  

 Faylın yaradılması və adlandırılması.  

5.  Windows əməliyyat sistemləri.  

 WINDOWS əməliyyat sistemində tətbiq olunan yeni texnologiyalar.  

6. Windows ailəsinin əməliyyat sistemləri. 

 WINDOWS XP.  

 WINDOWS VISTA. 

 WINDOWS 7.  

 WINDOWS 8.  

7. WINDOWS əməliyyat sisteminin istifadəçi interfeysinin elementləri.  

 Windows Explorer proqramı 

8. WINDOWS əməliyyat sistemində pəncərələrin növləri və onlarla iş 

prinsipləri.  

 WINDOWS əməliyyat sisteminin fayl sistemi. 

9. WINDOWS əməliyyat sistemində konfiqurasiya faylları və drayverlərlə iş.  

 WINDOWS-un əmr sətrinin interfeysi. 

10. Windows 7 əməliyyat sistemində idarəetmə paneli (Control Panel) və 

onunla iş prinsipləri.  

 Windows 7 əməliyyat sistemində standart proqramlar (Windows Accessories). 

11. WINDOWS-un xidməti proqramları.  
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 WINDOWS əməliyyat sisteminin xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi. 

12. WINDOWS əməliyyat sisteminin multimediya vasitələri. 

 Səsli media. Sound Recorder (səs yazan). 

13. Əməliyyat sisteminin təhlükəsizliyinin təmini. 

 Windows Brandmouer.  

 Antivirus proqramları (Bittefender, Norton, Kaspersky, Trend Micro, We 

root). 

14. Şəbəkə əməliyyat sistemləri.  

 UNİX, Linux əməliyyat sistemləri. 

15. Mobil kompüterlər və smartfonlar üçün yaradılmış əməliyyat sistemləri. 
ƏDƏBİYYAT 

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. 

 

 

 

FİZİKA 

(dos. Davudov B.B.) 

Texniki və texnoloji yönümlü ixtisaslarında fızika kursunun öyrənilməsində 

əsas məqsəd tələbələrə fızikanın əsasları üzrə bilik vermək, əmtəənin keyfıyyətinə 

və qiymətləndiriiməsinə səbəb olan fıziki amilləri, strukturunu formalaşdıran fiziki 

prosesləri, həmçinin daşınması, istehlakı və istifadəsi zamanı keyfiyyətinin 

saxlanması şəraitinin yaradılmasmda fizikanm nailiyyətlərindən istifadə yollarım 

öyrətməkdir. Onlar fizika qanunlan, bu qanunlar əsasında yaradılan qurğu, cihaz və 

texnologiyaların əsas iş prinsipini mənimsəməli, onlardan əmtəəşünaslıqda, 

texnologiyada istifadə yollarmı bilməlidir. 
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Tələbələr fızika kursu üzrə müvafiq proqram üzrə yazılmış dərsliklərdən 

müstəqil istifadə etməyə hazırlanmalıdır. 

Tədris planına əsasən ümumi fizika kursu bütün ixtisaslarda iki semestr 

ərzində öyrənilir. Kurs üzrə mühazirə və laboratoriya işləri planlaşdırıhr. 

Kursun əsas hissəsi və nəzəri məsələləri mühazirə dərslərində, praktik 

vərdişlər və araşdırmalar isə laboratoriya dərslərində tədris edilir. Kursun tədris 

olunma ardıcılhğı kafedra tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

1. BÖLMƏ. MEXANİKANIN FİZİKİ ƏSASLARI 
 

Kinematikanın elementləri 

Maddi nöqtə. Hesablama sistemi. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə. Sürət. 

Təcil. Bucaq sürəti və bucaq təcili. Mərkəzəqaçma təcili. 

Dinamika 

Nyutonun birinci qanunu. İnersial hesablama sistemləri. Kütlə. Qüwə. 

Nyutonun ikinci qanunu. Nyutonun üçüncü qanunu. Hərəkət miqdarı (impuls) 

və onun saxlanma qanunu. Kütləsi dəyişən cismin hərəkəti. Qalileyin nisbilik 

prinsipi. Ümumdünya cazibə qanunu. Qravitasiya sahəsi. Ağırlıq qüvvəsi və 

çəki. Koriolis qüvvəsi. 

İş və enerji 

Mexaniki iş. Ağırlıq qüvvəsi sahəsində iş. Güc. Kinetik və potensial enerji. 

Konservativ qüwəiər. Sıxılmış yayın potensial enerjisi. Enerjinin saxlanma 

qanunu. Kürələrin elastiki və qeyri- elastiki toqquşması. 

Bərk cismin mexanikası 

Qüwə momenti. Ətalət momenti. Müxtəlif cisimlərin ətalət momenti. 

Şteyner teoremi. Fırlanma hərəkəti. Fırlanan cismin kinetik enerjisi. Fırlanma 

hərəkətinin dinamikasınm əsas tənliyi. Impuls momenti və onun saxlanması 

qanunu. Bərk cismin deformasiyası. Yunq modulu. 

Relyativistik mexanika 

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi. Qaliley çevrilmələri. Lorens çevrilmələri. Lorens 

çevrilmələrinin nəticələri. Enerji üçün relyativistik ifadə. Kütlə və enerjinin 

qarşılıqh əlaqəsi. Sıfır kütləli hissəciklər. 

Maye və qazların mexanikası 

Maye və qazların təzyiqi. Mayelərin axını. Kəsilməzlik tənliyi. Bemulli 

tənliyi. Özlülük. Mayelərin laminar və turbulent axını. Arximed qanunu. 

Cisimlərin maye və qaz daxilində hərəkəti. Stoks düsturu. 
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Mexaniki rəqslər və dalğalar 

Harmonik rəqslərin kinematikası. Yaylı fiziki rəqqas. Riyazi rəqqas. Onun 

periodu. Harmonik rəqsin enerjisi. Rəqslərin toplanması. Sönən və məcburi 

rəqslər. Rezonans. Dalğalar. Dalğamn yayılması. Mexaniki dalğaların 

interferensiyası və difraksiyası. Səs dalğaları. Səsin təbiəti. Səsin elastiki 

mühitdə yayılması. Səsin elastiki mühitdə yayılması. Səsin əsas 

xarakteristikaları. Ultrasəs 
 

2. BÖLMƏ.MOLEKULYAR FİZİKA VƏ TERMODİNAMİKA  
 

İdeal qaz 

Ideal qazın molekulyar-kinetik nəzəriyyəsi. İdeal qaz qanunları. Klapeyron-

Mendeleyev tənliyi. Molekulyar-kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi. Sərbəst yolun 

orta uzunluğu. Qazlarda. köçürmə hadisələri: diffuziya, daxili sürtünmə və 

istilikkeçirmə. Molekulların sürətlərə görə paylanması. Maksvell paylanması. 

Barometrik düstur. Bolsman paylanması. 

Termodinamikanm əsasları 

Molekullarm sərbəstlik dərəcəsi. İdeal qazın daxili enerjisi. İstilik enerjisi. 

Istilik tutumu. Termodinamikanm I qanunu. Qazın həcmi dəyişəndə görülən iş. 

Termodinamikamn I qanununun müxtəlif izoproseslərə tətbiqi. Adiabatik proses. 

Politrop proses. Dairəvi proseslər. Entropiya. 

Termodinamikanın II qanunu. İstilik mühərrikləri. Karno dairəvi prosesinin 

ideal qaza tətbiqi. 

Real qazlar, mayelər və bərk cisimlər. 

Real qazlar. Molekullararası qarşılıqh təsir qüwəsi və potensial enerjisi. Van-

der Vaals tənliyi. Van-der-Vaals izotermləri. Real qazın daxili enerjisi. Coul-

Tomson effekti. Qazlann mayeləşdirilməsi. Mayelərin əsas xassələri, səthi 

gərilmə. Kapillyarlıq hadisəsi. Bərk cisimlər. Mono-, polikristal və amorf 

cisimlər. Kristalların tipləri. Kristallarda defektlər. Bərk cismin mexaniki 

xassələri. Buxarlanma, sublimasiya, ərimə və kristallaşma. Faza keçidləri. Hal 

diaqramı, üçlü nöqtə. 
 

3. BÖLMƏ. ELEKTRİK VƏ MAQNETİZM Elektrostatika. 

Elektrik yükü. Elementar yük. Yüklərin saxlanma qanunu. Kulon qanunu. 

Elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi. Superpozisiya prinsipi. Elektrik 

induksiya vektoru. Induksiya seli. Qauss teoremi və onun tətbiqləri. Elektrostatik 

sahədə görülən iş. Potensial və potensiallar fərqi. Dielektriklər. Dielektriklərin 

polyarlaşması. Polyarlaşma vektoru. Seqnetoelektriklıf. Naqillər elektrik 

sahəsində. Elektrik tutumu. Kondensatorlar. Elektrik sahəsinin enerjisi. 
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Sabit elektrik cərəyanı 

Elektrik cərəyam, cərəyan şiddəti, cərəyan sıxlığı. Dövrə hissəsiu üçün Om 

qanunu. Diferensial şəkildə Om qanunu. Budaqlanmış dövrələr. Kirxhof 

qaydaları.  

 

Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı 

Metalların keçiriciliyinin klassik el^ktron nəzəriyyəsi. Klassik elektron 

nəzəriyyəsinə görə Om və Coul-Lens qanunlarınm izahı. Videman-Frans 

qanunu. Ifratkeçiricilik. 

Paylcinma qanunları. Elektronların metaldan çıxış işi. Kontakt potensiallar 

fərqi. Termoelektrik effektləri. Termoelektron emissiya. Elektron lampaları. 

Qazlarda elektrik cərəyam. Müstəqil və qeyri-müstəqil boşalmalar. Plazma. 

Elektrolitlərdə elektrik cərəyam. Elektrolitik dissosiasiyalar. Faradey qanunları. 

Yarımkeçiricilər. Onların tipləri. Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi. p-n 

keçid. 

Maqnit sahəsi 

Maqnit sahəsinin əsas xarakteristikalan. Bio-Savar-Laplas qanunu və onun 

tətbiqləri. Amper qanunu. Maqnit sahəsinin cərəyanh naqilə təsiri. Hərəkət edən 

yükün maqnit sahəsi. Lorens qüwəsi. Holl effekti. Cərəyanlı kontur maqnit 

sahəsində. Cərəyanh naqilin maqnit sahəsində hərəkəti zamanı görülən iş. 

Maqnit seli. Sürətləndiricilər. 

Elektromaqnit induksiya hadisəsi 

Elektromaqnit induksiya qanunu. Öz-özünə induksiya hadisəsi. Qarşılıqh 

induksiya hadisəsi. Transformatorlar. Maqnit sahəsinin enerjisi. 

Maddələrin maqnit xassələri. 

Maqnit nüfuzluluğu. Maqnitlənmə. Dia- və paramaqnetiklər. 

Ferromaqnetiklər. Onların xassələri. Ferromaqnetizmin izahı. 

Elektromaqnit sahəsi üçün Maksvell nəzəriyyəsi 

Burulğanlı elektrik sahəsi. Dəyişmə cərəyanı. Maksvell tənliklərinin inteqral 

şəkli. Elektromaqnit dalğaları, onların əsas xassələri. Elektromaqnit dalğlarınm 

enerjisi. Umov-Poytinq vektoru. 

 

Elektromaqnit rəqsləri 

Rəqs konturu. Sönən rəqslər, sönməyən rəqslər. Rezonans hadisəsi. Dəyişən 

cərəyan. Dəyişən cərəyan dövtəsində müqavimət, induktivlik və tutum. Dəyişən 

cərəyanın işi və gücü.  
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4. BÖLMƏ. OPTİKA 

 Həndəsi optika 

Işıq seli. Əsas fotometrik kəmiyyətlər.optikanın əsas qanunları. Tam daxili 

qayıtma. Linzalar. Onlarda xəyalların qurulması. Prizmada şüanm yolu. 

Işığın interferensiyası 

Koherentlik. Rəqslərin toplanması. İşığın nterferensiyası. İnterferensiyanı 

müşahidə üsulları. Interferometrlər. Nazik təbəqələrdə interferensiya. 

İşığın difraksiyası 

Hüygens-Frenel prinsipi. Frenel zonaları. Bir yarıqdan difraksiya. Çox 

yarıqdan difraksiya. Difraksiya qəfəsi. Vulf- Breqq düsturu. Rentgen şüalarının 

difraksiyası. 

İşığın polyarlaşması 

Təbii və polyarlaşmış işıq. Ikiqat şüasınma. Malyus qanunu. Qayıtma və 

sınmada polyarlaşma. Brüster qanunu. Təbii və süni anizatropluq. Polyarizasiya 

müstəvisinin fırlanması. 

Elektromaqnit dalğalarmm maddə ilə qarşılıqlı təsiri 

İşığm dispersiyası. Dispersiyanın elektron nəzəriyyəsi. İşığın udulması. 

Buger qanunu. Vavilov-Çerenkov şüalanması. Dopler hadisəsi. 

Şüalanmanın kvant təbiəti 

İstilik şüaianması. Kirxhof qanunu. Stefan-Bolsman düsturu. Vinin sürüşmə 

(yerdəyişmə) qanunu. Reley-Cins düsturu. Plank düsturu. Fotoeffekt hadisəsi. 

Fotoeffekt üçün Eynşteyn düsturu. Fotoeffektin tətbiqləri. Fotonun impulsu və 

kütləsi. İşığm təzyiqi. Kompton effekti. Lüminessensiya. 
 

5. BÖLMƏ. ATOM VƏ NÜVƏ FİZİKASI 
 

Atom fizikasına giriş 

Atomun Tomson modeli. a- zərrəciklərin səpilməsi. Atomun Rezerford 

modeli. Bor postulatları. Frank və Hers təcrübəsi. Hidrogen atomunun Bor 

nəzəriyyəsi. Hidrogen atomunun şüalanma spektrinin izahı. 

Kvant mexanikasmın elementləri 

Korpuskulyar-dalğa dualizmi. De-Broyl fərziyyəsi. Heyzenberqin qeyri-

miiəyyənlik prinsipi. Dalğa funksiyası. Şredinger tənliyi. Enerji və impulsun 

kvantlanması. Kvant ədədləri. Pauli prinsipi. Elektronların atomun enerji 

səviyyələri üzrə paylanması. Elementlərin dövrü sistemi. Atom və molekulların 

spektrləri. Işığın kombinasion səpilməsi. Spontan və məcburi şüalanma. 

Lazerlər. 
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Atom nüvəsi və elementar hissəciklər 

Radioaktivlik. Radioaktiv çevrilmə qanunu. a- parçalanma. Atom nüvəsinin 

tərkibi. [3- və y- parçalanma. Kütlə defekti. Nüvənin rabitə enerjisi. Nüvə 

qüwələri. Nüvə modelləri. Nüvə reaksiyaları. Zəncirvari nüvə reaksiyaları. 

Termo nüvə reaksiyaları. Elementar hissəciklər. 
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İNFORMATİKA 

(dos Əsgərova B.H; Mustafayeva Ş.Y.; f-r.ü.d Cahangirova S.A) 

 

Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətlərindən biri istehsalat 

və qeyri istehsalat sahələrinin kompüterləşdirilməsi və cəmiyyətin informasiyalaş-

dırılmasıdır. İndi müəssisənin, təşkilatın, bankın və s. fəaliyyətini kompütersiz 

təsəvvür etmək olmaz. Kompüterlərdən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur: 

qoyulan məsələni həll etmək, texnoloji və təşkilati prosesləri idarə etmək, yerli, 

ərazi və ümumdünya informasiya vazalarına müraciət edib lazimi informasiya əldə 

etmək, və s. XX əsrin ortalarında meydana gələrək təşəkkül tapmış ən yeni elm 

sahələrindən biri olan informatika və kompüter texnologiyası ilk növbədə istənilən 

informasiyanın müasir kompüterlər və digər elektron hesablama texnikası 

vasitələrinin köməyi ilə yığılması, saxlanmasi, emalı, axtarışı, ötürülməsi 

metodologiyası, nəzəriyyəsi ilə məşğul olur. Aldığı əmrlər sayəsində milyonlarla 

işi qısa zaman fasiləsində görərək ən çətin hesablamaların imtahanından asanlıqla 

keçən kompüter indi bəşəriyyətin inkişafını öz çiyinlərində daşıyır. Son illərdə 
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kompüter texnologiyasının inkişafı onu texniki bir fənndən fundamental elmə 

çevirmişdir. Bununla yanaşı kompüter texnologiyası və proqramlaşma elmi elmlər 

sistemində birləşdirici funksiyasını yerinə yetirməklə bərabər, yeni elmi 

istiqamətlərin yaranmasına və inkişafina səbəb olmuşdur. Proqram təhsilin hansı 

mövzular üzrə aparıldığını, yəni bu kursun tədrisinin məzmununu müəyyən edir. 

Müasir dövrdə hər bir müəllim öz dərslərini günün tələbləri çərçivəsində qurmaq 

üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının əsaslarına dərindən 

yiyələnməlidir. Deməli gələcəyin orta məktəb müəllimləri şagirdlərə informatika 

və informasiya texnologiyaları elementlərini öyrətməyi, kompüter savadı və 

informasiya mədəniyyətini mənimsətməyi bacarmalıdırlar.  

    Kompüter digər qurğulardan fərqli olaraq onun üçün əvvəlcədən hazırlanmış 

proqrama uyğun işləyən və ona daxil olan informasiyanın təhlilinə aid istənilən 

əməliyyatları yerinə yetirən qurğudur. İstənilən məsələni kompüterdə həll etmək 

üçün müxtəlif proqramlardan istifadə olunur. Proqram–xüsusi qaydada yazılmış 

əmrlər, funksiyalar, operatorlar ardıcıllığıdır. Kompüterdən istifadə etmək və onun 

tətbiq sahəsini genişləndirmək o, üçün proqram təminatına malik olmalıdır. 

Proqram təminatı elə proqramlar kompleksidir ki, onsuz kompüterin işini təsəvvür 

etmək olmaz. Proqram təkcə konkret məsələni həll etmək üçün deyil, istifadəçi ilə 

kompüter arasında ünsiyyət yaratmaq, informasiya emalı prosesini idarə etmək, 

məsələnin həllində proqramçıya kömək etmək, səhvləri aşkarlayıb ona çatdırmaq 

və s. üçün lazımdır. Proqram təminatı kompüter istifadəçisinin araşdırdığı problem 

və məsələlərin həllini təşkil edən proqramlar yığımıdır. 

    Bütün bu məsələlərin həlli “Informatika müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr 

hazırlığında “PROQRAMLAŞDIRMA DİLLƏRİ” fənninin tədrisini zəruri edir. 

İxtisas üzrə tədris planında 60 saat (30 saat mühazirə, 30 saat seminar)  vaxt ayrilir. 

Proqramda mühazirə və seminar dərslərinə ayrılan vaxt bölgüsü ayrıca verilmişdir. 

Mühazirə müəllimləri mövzuların ardıcıllığını müstəqil müəyyən edə bilərlər. 

 

Mövzular və onların məzmunu 

1. Proqramlaşdırma dilləri. Kompüterdə məsələ həllinin mərhələləri 

2. LOGO proqramlaşdırma dilində proqram necə hazırlanır. ALPLogo mühitində 

xətti proqramların tərtibi 

1. LOGO proqramlaşdırma mühiti; Menyular; Proqram anlayışı; Logo dilinin 

komandaları 

2. LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində şərt operatoru 
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3. LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində dövr operatoru. LOGO 

proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində musiqi 

4. LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində altproqramlar və onların 

tərtibi 

5. Python proqramlaşdırma dilinin yaranma tarixi, dilin üstünlükləri. Python 

proqramlaşdırma dilinin əlifbası, qrammatikası. Python proqramlaşdırma 

dilində riyazi ifadələrin yazılışı; İnstalyasiya. İnteraktiv rejimdə iş.  İDLE-

işləmə mühiti; Python dilinin əsas elementləri.Python proqramlaşdırma dilinin 

əlifbası; Python proqramlaşdırma dilində riyazi ifadələrin yazılışı 

6. Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin tipi və təsviri 

7. Tam tiplər (İnteger-müsbət,mənfi,tam ədədlər və sıfır); Sürüşən nöqtəli ədədlər 

(FloatPoint-kəsr ədədlər).Burada kəsr hissə ilə tam hissə nöqtə ilə ayrılır; 

Sətirlər(String-dırnaq işarə içində simvollar yığımı,dırnaq həm bir,həm də iki 

ola bilər; Tiplərin müəyyən edilməsi. Tip çevrilmələri. 

8. Python proqramlaşdırma dilində giriş və çıxış operatorları. Xətti alqoritm və 

xətti alqoritmə aid proqram tərtibi 

9. Dəyişənlər; İnput(), print() funksiyası;  Xətti alqoritmə aid proqram tərtibi. 

10. Python proqramlaşdırma dilində budaqlanan alqoritmlər. Şərt operatoru və 

onun yazılışı, proqram tərtibi 

11. Müqayisə operatorları; Məntiqi ifadələr və məntiqi tip;  Şərt operatoru. 

12. Python proqramlaşdırma dilində dövri alqoritm. Şayğaclı dövr operatoru  

13. Sayğaclı dövr;  Range(), break, continue operatoru. 

14. Python proqramlaşdırma dilində şərtli dövr operatoru 

15. Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin massiv tipi. Massivlər üzərində 

əməllər 

16. Siyahıların massiv kimi istifadəsi; Array modulunun istifadəsi. 

17. Python proqramlaşdırma dilində sətir tipli verilənlər və sətirlər üzərində 

əməllər 

18. Sətirlər; Sətirlərin birləşdirilməsi; Sətirlərin təkrarlanması; Sətirlərin 

indekslənməsi; 
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19. Stirlərin bölünməsi; Sətirlərin uzunluğu; Sətirlərin müqayisəsi. 

20. Python proqramlaşdırma dilinin qrafik imkanları. Turtle modulu. Müxtəlif 

fiqurların çəkilməsi. 

21. Modullar. Modulların hazırlanması; Turtle modulu. 

22. Python proqramlaşdırma dilində orta məktəb riyaziyyat kursuna aid bir sira 

məsələlərin həlli 

Mövzuların saatlar üzrə paylanması 

№ Mövzuların adları Saat 

1 Proqramlaşdırma dilləri. Kompüterdə məsələ həllinin mərhələləri 2 

2 LOGO proqramlaşdırma dilində proqram necə hazırlanır. ALPLogo mühitində 

xətti proqramların tərtibi 

2 

3 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində şərt operatoru 2 

4 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində dövr operatoru. LOGO 

proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində musiqi 

2 

5 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində altproqramlar və onların 

tərtibi 

2 

6 Python proqramlaşdırma dilinin yaranma tarixi, dilin üstünlükləri. Python 

proqramlaşdırma dilinin əlifbası, qrammatikası. Python proqramlaşdırma 

dilində riyazi ifadələrin yazılışı 

2 

7 Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin tipi və təsviri 2 

8 Python proqramlaşdırma dilində giriş və çıxış operatorları. Xətti alqoritm və 

xətti alqoritmə aid proqram tərtibi 

2 

9 Python proqramlaşdırma dilində budaqlanan alqoritmlər. Şərt operatoru və 

onun yazılışı, proqram tərtibi 

2 

10 Python proqramlaşdırma dilində dövri alqoritm. Şayğaclı dövr operatoru  2 

11 Python proqramlaşdırma dilində şərtli dövr operatoru 2 

12 Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin massiv tipi. Massivlər üzərində 

əməllər 

2 

13 Python proqramlaşdırma dilində sətir tipli verilənlər və sətirlər üzərində 

əməllər 

2 

14 Python proqramlaşdırma dilinin qrafik imkanları. Turtle modulu. Müxtəlif 

fiqurların çəkilməsi. 

2 

15 Python proqramlaşdırma dilində orta məktəb riyaziyyat kursuna aid bir sira 

məsələlərin həlli 

2 

 Cəmi 30 
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ALQORİTMİK DİLLƏR 

(p.ü.f.d. Hacıyeva R.C.) 

 

Bu proqramda alqoritim, onun növləri, təsvir üsulları, proqram anlayışı, 

proqramlaşdırma dilləri, standart funksiyalar, idarəetmə əmrləri və verilənlərin 

tipləri, dilin operatorları haqqında məlumat verilmişdir. Proqramlaşdırma üçün 

lazım olan alqoritmlərin öyrənilməsi və tətbiqi verilir. Konkret olaraq Paskal 

proqramlaşdırma dilində proqramların tərtib olunması üçün operatorlar və onların 

yazılış qaydaları, kompüterdə işlənməsi üçün praktik məsələlərin həlli nəzərdə 

tutulur.  

Proqram dövlət standartına uyğun olaraq 2014-cü ilin tədris proqramına görə 

bakalavr pilləsində İnformatika ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün 30 saat 

mühazirə, 30 saat laboratoriya dərsi olmaqla tərtib edilmişdir. 

 

http://kabinet-vplaksina.narod.ru/olderfiles/5/Modul_tkinter.pdf
http://pythonicway.com/python-operators
https://pythonworld.ru/osnovy/pycharm-python-tutorial.html
http://pythontutor.ru/lessons/inout_and_arithmetic_operations/problems/aplusbplusc/
http://pythontutor.ru/lessons/inout_and_arithmetic_operations/problems/aplusbplusc/
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MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏZMUNU 

1. Alqoritm anlayışı, xassələri və təsvir üsulları. 

● Alqoritmlərin tərtibi 

● Xətti, budaqlanan və dövri alqoritmlər 

● Alqoritmlərin müxtəlif təsvirinə dair praktik iş 

2. EHM-də məsələ həllinin mərhələləri. 

● Məsələnin qoyuluşu, riyazi modelinin yaradılması 

● Formal alqoritmik dil anlayışı və alqoritmlərin bu dildə yazılışı 

3. Paskal proqramlaşdırma dilinin əlifbası. İşçi və standart funksiyaları.  

● Paskal dilinin əsas elementləri,  sabitlər, dəyişənlər və verilənlərin təsviri. 

Standart və qeyri- satandart tiplər anlayışı. 

● Tam, həqiqi, simvol, bul və mətn tiplinə verilənlərin təsviri 

● İfadə anlayışı və Paskalda yazılışı 

4. Psakal dilində operatorlar. Mənimsətmə, giriş və çıxış operatorları. 

● Giriş və çıxış operatorlarının formatlarla yazılışı  

● Paskal  dilində  proqramın quruluşu və xətti proqramların tərtibi 

5. Paskal dilində şərti və şərtsiz keçid operatoru. Budaqlanan alqoritmlərin 

proqramlaşdırılması. 

● Şərti keçid operatorları və onların növləri. Variant operatoru 

● Şərtsiz keçid operatoru. 

6. Dövr operatorları və dövri alqoritmlərin proqramlaşdırılması. 

● Keçid operatorları vasitəsilə dövri proqramın tərtibi.Parametrli  dövrü 

operatorlar və onun tətbiqi 

 Ön şərtli və son şərtli dövrü operatorlar. Onların tətbiqi ilə proqramların tərtibi 

7. Massiv anlayışı.  

● Massivlərin təsviri. Birölçülü və çoxölçülü massivlər 
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● Onların daxil edilməsi, çıxışa verilməsi,  nizamlanması və digər mümkün olan 

əməliyyatlar 

● Max və Min elementin tapılması üçün alqoritmin qurulması 

● Vurma cədvəli və s. İkiqat dövrdən istifadə etməklə proqram nümunələri 

8. Altproqramlar və onlardan istifadə. Formal və faktiki parametrlər. 

● Altproqram anlayışı. Paskal dilində alt proqramın prosedura və funksiya şəklində 

verilməsi 

● Onların oxşar və fərqli cəhətləri 

● Faktiki və formal olaraq prosedura və funksiylayaların adlarının istifadə 

olunması 

● Standart alt proqramlar 

9. Fayl və onun növləri. Fayllarla işləmək.  

10. Fayllarla iş proqramları.  

11. Çoxluqlar və onlar üzərində əməliyyatlar. 

12. Çoxluqlarla bağlı proqramlar. 

13Yazı tipi və onun köməyi ilə proqram tərtibi. 

14. Yazı tipli verilənlərə aid proqramlar. 

15. Paskalın qrafiki imkanları. 

● Animasiyanın yaradılması 

● Qrafik komponentlərdən və obyektlərdən istifadə etməklə müxtəlif şəkillərin 

çəkilməsi və rənglənməsi. USES Graph redaktoru 

Mövzuların saatlar üzrə paylanması 

Mühazirə 

№ Mövzu Saat 

1 Alqoritm anlayışı, xassələri və təsvir üsulları. 2 

2 EHM-də məsələ həllinin mərhələləri. 2 

3 Paskal proqramlaşdırma dilinin əlifbası. İşçi və standart funksiyaları. 2 
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4 Psakal dilində operatorlar. Mənimsətmə, giriş və çıxış operatorları. 2 

5 
Paskal dilində şərti və şərtsiz keçid operatoru. Budaqlanan alqoritmlərin 

proqramlaşdırılması. 
2 

6 Dövr operatorları və dövri alqoritmlərin proqramlaşdırılması. 2 

7 Massiv anlayışı. 2 

8 Altproqramlar və onlardan istifadə. Formal və faktiki parametrlər. 2 

9 Fayl və onun növləri. Fayıllarla işləmək. 2 

10 Fayllarla iş proqramları. 2 

11 Çoxluqlar və onlar üzərində əməliyyatlar. 2 

12 Çoxluqlarla bağlı proqramlar. 2 

13 Yazı tipi və onun köməyi ilə proqram tərtibi. 2 

14 Yazı tipli verilənlərə aid proqramlar. 2 

15 Paskalın qrafiki imkanları. 2 

Cəmi: 30 

Laboratoriya 

№ Mövzu Saat 

1 Laboratoriya 1. Alqoritm anlayışı, xassələri və təsvir üsulları. 2 

2 Laboratoriya 2. EHM-də məsələ həllinin mərhələləri. 2 

3 
Laboratoriya 3. Paskal proqramlaşdırma dilinin əlifbası. İşçi və standart 

funksiyaları. 
2 

4 
Laboratoriya 4. Psakal dilində operatorlar. Mənimsətmə, giriş və çıxış 

operatorları. 
2 

5 
Laboratoriya 5. Paskal dilində şərti və şərtsiz keçid operatoru. Budaqlanan 

alqoritmlərin proqramlaşdırılması. 
2 

6 Laboratoriya 6. Dövr operatorları və dövri alqoritmlərin proqramlaşdırılması. 2 

7 Laboratoriya 7. Massiv anlayışı. 2 

8 
Laboratoriya 8. Altproqramlar və onlardan istifadə. Formal və faktiki 

parametrlər. 
2 

9 Laboratoriya 9. Fayl və onun növləri. Fayllarla işləmək. 2 
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ALQORİTMLƏR NƏZƏRİYYƏSİ 

(dos. Məstəliyev V.Y) 

Alqoritmlər nəzəriyyəsi riyaziyyatın ən mühim sahələrindən biridir. 

Alqoritm anlayışının intuitiv təyini, riyazi tərifin verilməsi sahəsində çoxlu 

tədqiqatlar aparılmışdır. Markov, Post, Corç, Turing, Kolmoqorov, Uspenski və 

başqalarının tədqiqatları xüsusi ilə nəzəri cəlb edir. 1930-cu illərdən başlayaraq 

alqoritm anlayışına ekvivalent “rekursiv funksiyalar”, “hesablanan funksiyalar”, 

“Turinq maşınları”, “Markovun normal alqoritmi”, “formal qrammatikalar”, 

“avtomatlar nəzəriyyəsi” kimi mühim sahələr öyrənilmişdir. Bu anlayışlarla 

“Riyaziyyat və informatika” ixtisasını alan tələbələrin tanış edilməsi olduqca 

zəruridir. 

Mövzuların ardıcıllığında hər bir mühazirə müəllimi qismən dəyişikliklər apara 

bilər. 

10 Laboratoriya 10. Fayllarla iş proqramları. 2 

11 Laboratoriya 11. Çoxluqlar və onlar üzərində əməliyyatlar. 3 

12 Laboratoriya 12. Çoxluqlarla bağlı proqramlar. 2 

13 Laboratoriya 13. Yazı tipi və onun köməyi ilə proqram tərtibi. 2 

14 Laboratoriya 14. Yazı tipli verilənlərə aid proqramlar. 2 

15 Laboratoriya 15. Paskalın qrafiki imkanları. 2 

Cəmi: 30 
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Mövzular və onların məzmunu  

 1.Həll və hasablama problemi. 

● Həll problemi və alqoritmi. 

● Hesablama problemi və alıqoritmi. 

● Hesablanan funksiya anlayışı. 

2.Alqoritmin intuitiv təyini. 

● Alqoritm anlayışının mənşəyi. 

● Alqoritmə verilən tələblər. 

● Alqoritmin intuitiv təyini. 

3. Alqoritm anlayışının riyazi dəqiqləşməsi. 

● Alqoritmə riyazi tərifin verilməsi. 

● Alqoritmlərin mənşəyi. 

● Alqoritm anlayışının dəqiqləşdirilməsi. 

● Alqoritmlərin əsaslandırılması. 

4. Rekursiv funksiyalar. 

● Baza rekursiv funksiyalar. 

● Rekursiv funksiyaların əvəz etmə, rekursiya və µ-  

   operatorlar qaydaları ilə qurulması. 

● Primitiv və ümumi rekursiv funksiyalar. 

● Rekursiv funksiyalara misallar. 

● Corç tezisi. 

5.Assosiativ hesablamalar. 

● Konstruktiv obyektlər. 

● Assosiativ hesabın mahiyyəti. 

● Assosiativ hesaba aid misallar. 
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6. Normal Markov alqoritmi. 

● Elementar operatorlar və tanıyanlar. 

● Normal Markov alqoritmi və tanıyanlar. 

● Alqoritmin budaqlanması 

● Normal alqoritmin xarakteristik xüsusiyyətləri. 

7.Türinq maşınları. 

● Türinq maşını anlayışı. 

● Türinq maşınının tərkib hissələri. 

● Elementar Türinq maşınları. 

8.Türinq maşınlarının kompozisiyası və Türinq maşınlarında 

hesablamalar. 

● Türinq maşınlarının kompozisiyası anlayışı. 

● Türinq maşınlarında hesablamaların aparılması. 

9.Hesablanmayan funksiyaların varlığı. 

● Türinq maşınında hesablanan funksiyalar. 

● Türinq maşını vasitələri ilə hesablanıla bilməyən funksiyaların varlığı. 

● Hesablanmayan funksiyalara dair təkliflər. 

10.Alqoritmik həll olunmayan problemlər. 

● Alqoritmik həll olunmayan məsələlər. 

● Markov və Postun tədqiqatları. 

● Həll olunmayan problemlərə aid misallar. 

11.Formal qrammatikanın əsasları. 

● Formal qrammatika nədir? 

● Formal dillərin sintaksisi və qrammatikalar. 

12.Proqramlı və indeksli qrammatikalar. 

● Proqramlı qrammatikanın mahiyyəti. 
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● İndeksli qrammatikanın mahiyyəti. 

13.Dillərin əsas xassələri. Dillər üzərində əməllər. 

● Dillərin tiplərinə dair təkliflər. 

● Dillərin üzərində birləşmə, kəsişmə, tamamlama əməlləri. 

● Homomorfizm və dilin proyeksiyası. 

● Dilin qrammatikasının təhlili. 

14.Avtomatlar nəzəriyyəsinin elementləri. 

● Avtomat anlayışı. 

● Məntiqi elementlər. 

● Avtomatların sintezi. 

15.Deşifratorlar. Yaddaşlı avtomatlar. Triqqer. 

● Deşifrator anlayışı və onun vəzifəsi. 

● Yaddaşlı avtomatların quruluşu. 

● Triqqerin vəzifəsi. 

● Refleks yaradan avtomatlar. 

● Mücərrəd avtomatlar, onların dilləri və qrammatika ilə əlaqəsi.     

Mövzuların saatlar üzrə paylanması 

N Mövzular(Mühazirə) saat 

1 Həll və hasablama problemi. 2 

2 Alqoritm anlayışının intuitiv təyini. 2 

3 Alqoritm anlayışının riyazi dəqiqləşməsinin zəruriliyi. 2 

4 Rekursiv funksiyalar. 2 

5 Assosiativ hesablamalar. 2 

6 Normal Markov alqoritmi. 2 

7 Türinq maşınları. 2 

8 Türinq maşınlarının kompozisiyası və Türinq maşınlarında hesablamalar. 2 

9 Hesablanmayan funksiyaların varlığı.  2 

10 Alqoritmik həll olunmayan problemlər. 2 

11 Formal qrammatikanın əsasları. 2 

12 Proqramlı və indeksli qrammatikalar. 2 
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13 Dillərin əsas xassələri. Dillər üzərində əməllər. 2 

14 Avtomatlar nəzəriyyəsinin elementləri. 2 

15 Deşifratorlar. Yaddaşlı avtomatlar. Triqqer. 2 

 Cəmi: 30 
 

Seminar mövzuları 

N Mövzular(Seminar) Saat. 

1 Həll və hasablama problemi.Misallar əsasında. 2 

2 Alqoritm anlayışının intuitiv təyini.Misallarla izah etmək. 2 

3 Alqoritm anlayışının riyazi dəqiqləşməsinin zəruriliyi.Misallar. 2 

4 Rekursiv funksiyalar. Misallar vasitəsilə izah etmək 2 

5 Assosiativ hesablamalar. Misallar 2 

6 Normal Markov alqoritmi.  Misallar 2 

7 Türinq maşınları.  2 

8 
Türinq maşınlarının kompozisiyası və Türinq maşınlarında hesablamalar. 

Misallar 
2 

9 Hesablanmayan funksiyaların varlığı. Misallar 2 

10 Alqoritmik həll olunmayan problemlər. 2 

11 Formal qrammatikanın əsasları. 2 

12 Proqramlı və indeksli qrammatikalar. 2 

13 Dillərin əsas xassələri. Dillər üzərində əməllər. Misallar 2 

14 Avtomatlar nəzəriyyəsinin elementləri. 2 

15 Deşifratorlar. Yaddaşlı avtomatlar.  

Triqqer. 
2 

 Cəmi: 30 
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İNFORMASIYANIN QORUNMASI ÜSULLARI 

(Cabbarov R.Y.) 
 

Kompüter cinayətləri. Kompüter cinayətlərinin qarşısmın alınması. 

İnformasiyanın müdafiəsı. Şifrləmə. 

İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin ümumi problemi. Kompüter 

viruslarının işlənməsi və yayımı. İcazəsiz müdaxilədən müdafiə. Kompüter 

informasiyasının saxtalaşdınlması. 

İnformasiya təhlükəsizliyi təminatınm təşkili. Hücuma məruz qalan 

komponentlər. Serverlər. İşçi stansiyalar. Məlumatm ötürülmə mühiti. 

Kompüter şəbəkələrində verilənlərin müdafıəsi. Əməliyyat sistemləri. 

Tətbiqi proqramlar. İnformasiyaya hücum üsullan. İnformasiyanın 

təhlükəsizliyin problemləri. Qəsd obyektləri. İnformasiyanm təhlükəsizliyin üç 

prinsipi. Kompüter cinayətləri.Kompüter cinayətlərinin əsas növləri. 

İnformasiyaya icazəsiz müdaxilə 

Qanuni istifadəçinin təyini. Proqram təminatma "məntiqi bombaların daxili. 

"Troyan" virusu. Kompüter viruslarının işlənilməsi və yayımı. Kompüter 

viruslarmın iki növü. Kompüter viruslannm təzə variantlan. Kompüter 

viruslannın yaymma üsüllan. Antivirus proqramları. Ağır nəticələrə gətirən 

hesablama-proqram komplekslərin işlənilməsində, stehsalında və istismarında 

səhlənkarlıq. Kompüter informasiyasının saxtalaşdırılması. Kompüter 

informasiyasınm oğurlanması. Kompüter cinayətlərinin ikinci növü. Kompüter 

cinayətlərinin qabaqlanması.( qarşısı alınması). exniki ölçülərə. Təşktlati 

ölçülərə. Hüquqi ölçülərə. 

Kompüter şəbəkələrində verilənlərin müdafiəsi. İnformasiya mühafızəsinin 

3 əsas sinfi. Kompüterlarda informasiyanın konsentrasiyası. informasiyanm 

təhlükəsizliyinin təşkili. Şifrələmənin anlayışı. Şifrələmə. Verilənlərin fiziki 

müdafiəsi. Kabel sistemi . Xarici alt sistemi. Aparatlar. Verilənlərin fiziki 

müdafiəsi. Kabel sistemi. İnzibati alt sistemi. Maqistrallar 

Üfuqi alt sistemi. Kabelin fiziki təsirdən müdafiə. Kabel sistemlərin 

standartlan. Elektrik təchizatı sistemləri 

Məlumatın arxivləşdirmə sistemləri. Təbii fəlakətdən qorunma. Kompüteri 

viruslardan qorunması. İcazəsiz müdaxilədən müdafiə. Plastik smart-kartlar. 

Uzaqlaşdmlmış müdaxilə zamanı informasiyamn müdafıəsi. Kommutasiya 

xətlərində müdaxilə kontrolu. Hücuma məruz qalan şəbəkə komponentləri. 

Serverlər. İnformasiyanın dəyişilməsi. Viruslanmış kompüterə müdaxilə. 
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Məlumatın ötürülmə mühiti. Xaricdən şəbəkə trafıkinə qulaq asmaq üsullan. Fiziki 

və kanal səviyyələri. Şəbəkə və transport səviyyələri. Seans səviyyəsi. Proqram 

təminatı və informasiya təhlükəsizliyi Müasir PT xülasssi. Windows oməüyyat 

sistemləri. Windows NT əməliyyat sistemləri. UNIX əməliyyat sistemləri. 

Tədbiqi proqramlar. MACRO-viruslar. nformasiyaya hücum imkanını yaradan 

səhvlər. Apparat və proqram tə’minatmın təchizatçısı. Qüsursuzluğun tə’min 

olunması üsullan.Kompleks müdaflə sistemi. Məlumat obyektlərinin təsnifatı. 

Məxfilik səviyyəsinə görə təsnifat. Məxfi məlumatla işləməyə dair tələblər. 

İnformasiya sistemlərində mühafizənin reallaşdınlması üçün kompüter 

vasitələri.Məlumatın arxivləşdirilmə sistemləri. Arxivləşdirilmənin növləri, 

funksiyalan, xüsusiyyətləri və parametrləri.Azərbaycan Respublikasında 

informasiya təhlükəsizliyi proqramı və onun reallaşdınlma üsullan. 
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SEÇMƏ FƏNLƏR 

BULUD” TEXNOLOGIYALARI VƏ HESABLAMALARI 

(f.ü.r.f. Əliyeva A.M; Nəcəfov X.İ) 

“Bulud” texnologiyaları– istifadəçiyə xidmət şəklində İnternet və ya lokal 

şəbəkə vasitəsilə əlyetərli olan proqram-aparat təminatıdır. Bulud texnologiyaları 

müəyyən resurslara (hesablama resurslarına, proqram və məlumatlara) uzaq 

məsafədən müraciət etmək üçün rahat interfeysdən istifadə etməyə imkan verir. 

İstifadəçi kompüteri, bu halda, şəbəkəyə qoşulmuş adi terminal rolunu oynayır[1]. 

“Bulud” texnologiyaları konsepsiyası kompüter texnologiyalarının 

infrastrukturunun və proqram təminatının bilavasitə şəbəkə mühitində 

yaradılmasını və istifadə edilməsini təmin edir. Bu texnologiyanın köməyi ilə 

istifadəçinin məlumatları bulud sistemlərində saxlanılır, emal edilir və eyni 

https://az.wikipedia.org/wiki/Rasim_%C6%8Fliquliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/2003
https://az.wikipedia.org/wiki/Bulud_texnologiyas%C4%B1#sitat_qeyd-1
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zamanda brauzerlərin köməyilə, emal proqramlarının işə salınması və nəticələrə 

baxılması təmin edilir. Bulud texnologiyaları sisteminin infrastrukturu, 

kompüterlərin hesablama və yaddaş resurslarının klasterləşməsi və 

virtuallaşdırılmasından geniş istifadə etməklə, verilənlərin emal və yadda 

saxlanması mərkəzlərinin yaradılmasını təmin edir. 

“Bulud” texnologiyası (ing. Cloud Computing) və ya funksional mənada 

verilənlərin açıq şəkildə paylanması; Qurğular arasında ortaq informasiya 

mübadiləsini təmin edən xidmətlərə verilən ümumi ad. Bulud texnologiyası bu 

baxımdan bir məhsul deyil, xidmətdir; Əsas mənbədəki proqram və məlumatların 

mübadiləsi təmin edilərək, mövcud informasiya xidmətinin kompüterlər və digər 

qurğulardan informasiya şəbəkəsi (tipik olaraq İnternetdən) üzərindən istifadə 

edilməsidir. 

Mövzu 1. “Bulud” texnologiyaları haqqında anlayış.  

Mövzu 2. “Bulud” texnologiyalarının inkişaf mərhələləri.  

Mövzu 3. “Bulud”  texnologiyalarının xidmətləri. IaaS, PaaS, SaaS xidmətləri. 

Mövzu 4. Bulud texnologiyalarının təhlükəsizliyi. Bulud texnologiyalarının 

iqtisadi imkanlarının bəzi xüsusiyyətləri 

Mövzu 5. Bulud texnologiyalarının iqtisadi imkanları və problemləri. 

Mövzu 6. Bulud texnologiyalarının modelləri. Public Cloud,private cloud,hybrid 

cloud və  community cloud növləri. 

Mövzu 7. Bulud texnologiyalarının bəzi sahələrdə tətbiqi. 

Mövzu 8. Elektron dövlət sistemində bulud texnologiyalarından istifadənin üstün-

lükləri. Bulud texnologiyaları əsasında e-kitabxanaların yaradılması 
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ELEKTRON HÖKUMƏTIN  PROQRAM-TEXNIKI TƏMINATI  

(t.ü.f.d. Həsənov E.Q.; f.r.ü.f.d. Mehdiəliyev A.İ) 

Elektron hökumət – fiziki, hüquqi şəxslərə, dövlət orqanlarına  informаsiyа 

texnologiyаlаrındаn istifаdə edərək ictimаi xidmətlərin çаtdırılmаsı və bundаn 

istifаdə etmələrini təmin edən sistemdir. 

Müasir dövürdə cəmiyyətimizin 2 əsаs istiqаmətdə yəni, qlobаllаşmа və sürət 

kimi аnlаyışlаrın hər keçən gündə yeni bir sаhəyə nüfuz etdiyini аçıq–аşkаr 

görürük. Yаşаdığımız dövr “İnformаsiyа dövrü” аdlаnır. Bu cür аdlаndırmаğımızа 

dа bizi sövq edən “kompüter” və “İnternet” kimi texnoloji fаktorlаrın 

informаsiyаnın pаylаnılmаsı və dövr etməsində tаrixin heç bir dövründə olmаdığı 

qədər аrtmаsıdır. Texnoloji bаxımdаn inkişаf, yeni bir ictimаi quruluşun 

yаrаnmаsınа gətirib çıxаrır. İnformаsiyа Cəmiyyəti olаrаq аdlаndırdığımız bu yeni 

quruluş, informаsiyаnın əhəmiyyətinin nə dərəcədə yüksək olduğu, həyаtın hər 

sаhəsində məntiqli və tez–tez istifаdə etdiyimiz bir cəmiyyəti təsvir edir  

MÖVZULAR 

Mövzu 1. Elektron hökumət haqqında ümumi müəlumat və təsnifatı 

1. E-hökumətin (dövlətin) anlayışları; 

2. E-hökumətin konsepsiyaları; 

3. Azərbaycan Respublikasında E-hökumətin yaranması və inkişaf 

prespektivləri; 

4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin informasiyalaşdırılması; 

5. Bələdiyyələrdə informasiya sistemləri; 

6. Servis yönümlü texnologiyalar; 

7. Obyekt yönümlü texnologiyalar 

Mövzu 2.  Dövlət idarəçiliyində və iqtisadiyyatında AİS. 

1. “E-Azərbaycan” Dİ informasiya sistemlərinin istiqamətləri; 

2. Bələdiyyə idarəetmə informasiya sistemləri (İİS); 

3. “Qanunvericilik (Milli Məclisdə)” və icra hakimiyyətlərinin informasiya 

sistemləri; 

4. İnformasiya sistemlərinin iqtisadi fəaliyyətdə texniki təminatı; 

5. Geoinformasiya sistemləri; 

6. İqtisadi İİS-ri (“E-büdcə”, “E-audit”, AVİS və b.) 

7. Xüsusi İİS. 
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Mövzu 3. İS-nin idarəetmədə və iqtisadi fəaliyyətdə texniki-proqram təminatı. 

1. Korporativ informasiya şəbəkələri (KİŞ); 

2. İqtisadi-riyazi modellər; 

3. İstifadəçilərin internet şəbəkəsində Web-əlavələrlə işlərinin modeli; 

4. Resursların konsolidasiya istiqamətləri; 

5. Korporativ səviyyəli informasiya sistemlərinin təşkili modeli. 

Mövzu 4. Elektron hökumətin texniki təminatı və müasir intellektual 

idarəetmə sistemləri. 

1. Servis yönümlü texnologiyalar; 

2. Obyektyönümlü texnologiyalar; 

3. Suni intellekt sistemləri; 

4. Genetik alqoritimlərə əsaslanan sistemlər;  

5. Qeyri-səlis məntiqə əsaslanan sistemlər. 

Mövzu 5. Idarəetmədə informasiya təhlükəsizliyinin proqram-texniki 

təminatı. 

1. İnformasiya təhlükəsizliyinin texniki kompleksləri; 

2. İnformasiya təhlükəsizliyinin təminatının üsulları və qiymətləndirilməsi 

üsulları; 

3.  İnformasiya təhlükəsizliyinin təminatı vasitələri. 

Mövzu 6. Korporativ idarəetmə informasiya sistemləri və layihə 

kommunikasiyanın idarəetməsi 

1. KİS-nin qurulmasının əsasları; 

2. KİS-in texniki və proqram təminatı; 

3. İnformasiya sisteminin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması; 

4. Verilənlər bazasının və tətbiqi proqramların modellərin qurulması; 

5. Korporativ idarəetmə informasiya sisteminin transformasiyası. 

Mövzu 7. Avtomatlaşdırılmış maliyyə-bank və vergi sistemləri 

1. Maliyyə qərarlarının proqram təminatı; 

2. AİT-ri şəraitində maliyyə menecmentinin vəzifələrinin yerinə yetrilməsinin 

iqtisadi texnologiyalar; 

3. Mühasibat uçotunun informasiya təminatının xüsusiyyətləri və İT; 

4. Bank informasiya sistemləri və modulları; 

6. Avtomatlaşmış vergi informasiya sistemləri. 
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Mövzu 8. Dövlət və yerli büdcə prosesinin informasiyalaşdırılması. 

1. Büdcə idarəetməsinin AİS-nin sturukturu; 

2. Dövlət və yerli səviyyəli büdcə proseslərinin AİT; 

3. Pensiya fondunun funksiyalarının avtomatlaşdırılması. 
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KOMPÜTER QARFIKASI VƏ MÜASIR QRAFIK INTERFEYSLƏR 

(t.ü.f.d. Həsənov Ş.H.; Cabbarov R.Y.) 

 

Mövzu № 1. Giriş. 

Fənnin məqsədi və öyrənilən məsələlər. Multimedia texnologiyasının əsas 

anlayışları və tətbiq sahələri. 

Mövzu № 2. Multimedianın tərkib hissələri. 

Multimedianın 6 əsas tərkib hissəsi : mətin, audio, şəkil, animasiya, video və 

interaktivlik. 

Mövzu № 3. Mətin proqramları, 2-ölçülü və 3- ölçülü mətin, mətin anlayışı. 

Multimedianın tərkib hissəsi olan animasiyalarda mətin effektlərindən istifadə 

olunan 2-ölçülü və 3-ölçülü mətinlərin təsvirinə imkan verən xüsusi proqramlar. 

Animasiyalı mətinin gücü və onlardan reklamlarda və s. Istifadə. 

Mövzu № 4. Audio redaktorlar. 

Hazırda geniş istifadə olunan audio redaktorlar Sony Sound Forge və Adobe 

Auditionun imkanları. Adobe Auditionun interfeysi. Auditionda səsin redaktəsi. 

Auditionda səs effektləri.Digər səs redaktorları. Sony Sound Forge. 
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Mövzu № 5. Şəkil. Animasiyada şəkilin rolu. 

Şəkilin tipləri, onların fərqi  və istifadə sahələri. Rastr və vektor qrafikaları və 

onların tətbiq sahələri. Rastr qrafikası proqramları : Adope Photoshop. Vektor 

qrafikası proqramları : Corel Draw, Adobe İllustrator. 

Mövzu № 6. Animasiya. 2-ölçülü və 3-ölçülü animasiya. 

2-ölçülü animasiya proqramları: Toon Boom Studio, Toom Boom  Animation. 3-

ölçülü animasiya proqramları: 3ds max. 3ds max interfeysi vasitəsilə sadə 

animasiyaların tərtibi. 

Mövzu № 7. Video redaktorlar. 

Adobe Premiere video redaktorunun imkanları və tətbiqi. Digər video 

redaktorların imkanları haqqında xülasə. 

 

Mövzu № 8. İnteraktivlik. 

İnternetdə interaktiv multimedianın rolu. İnteraktivliyin gələcəyi. 

Mövzu № 9. Multimedia sistemində informasiyanın mühafizə sistemi. 

Faylın və ötürülən məlumatın mühafizə modeli,mühafizə alqoritiminin blok 

sxemi, Paralel sistemlərdə mühafizə strukturu, informasiya mühafizəsinin texniki 

vasitələri,yaddaş qurğusunun mühafizə mexanizmi. 

 

Laboratoriya işlərinin siyahısı. 

1. 2- ölçülüvə 3-ölçülü mətinanimasiyası. 

2. Adobe Auditionunsəsredaktorununinterfeysininimkanlarıilətanışlıq. 

3. Adobe Auditionunsəsredaktoruninterfeysiiləişləmə. 

4. Şəkil.Animasiyadaşəkılınrolu.Qrafikiredaktorlarınimkanlarıilətanışlıq. 

5. Adobe Photoshop qrafikiredaktorununinterfeysiiləişləmə. 

6. CorelDrawqrafikiredaktorununinterfeysiişləmə. 

7. 2-ölçülü animasiya proqramıToom Boom studiyada sadə animasiyanın 

yaradılması. 

8. Adobe Primiere interfeysi ilə işləmə. 

9. Sadə video montajın yaradılması. 

10. İntereaktivlik. İnternetdə intereaktiv multimediyanın rolu. 

11. Mətin animasiyası. 

12. Audio redaktorları. 

13. Qrafiki redaktorlar 

14. Rastr qrafiki redaktorları. 
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15. Adobe Photoshopunda şəkillərin yaradılması. 

16. Vektor qrafiki redaktorları. 

17. Corel Draw qrafiki redaktorunun interfeysi ilə iş. 

18. Animasiya. 2-ölçülü və 3-ölçülü animasiya. Animasiya proqramları. 

19.Video redaktorlar. 

20. İnteraktivlik. 
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OBYEKTYÖNÜMLÜ PROQRAMLAŞDIRMA 

(t.ü.f.d Həsənov Ş.H; Quliyeva N.M.) 

 

Obyekt yönümlü proqramlaşdırma (OYP) - kompyuter 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) 

Obyektyonumlu pragramlasdirma xususi program teminatidir. Bir nov insan 

fealiyyetini xatirladir. Bu programlawdirma novu programlawdirma dillerinin daha 

tekmil formasidir. OYP struktur modul tipli programa aiddir. Bu programlawdirma 

novunde esas program vahidi obyektlerdir. Obyektler mueyyen xusuiyyetlere 

malik olub modullardan istifade edir ve hadiselere reaksiya verir. Obyekt 

verilenlerin emal edilmesi ucun lazim olan metodlardan istifade edir. Ne yerine 

yetirmek lazimdirsa obyektlerde icra olunur 

Proqramlaşdırma dilləri. Java-ya giriş 

Proqramlaşdırmal dilləri haqqıında. Obyektyönümlü proqramlaşdırma. Java-nın 

üstün xüsusiyyətləri. 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Proqramla%C5%9Fd%C4%B1rma_paradiqmalar%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Jdk və İde 

Java-da proqram yazmax ücüm mühüt. Jvm nədir? Jdk və İde -nın yüklənib 

quraşdırılması. Intellij İdea. 

Java dilinin sintaksisinin əsas elementləri 

Java dilinin quruluşu. Onun sintaksisi. Java-da komentariyaların qoyulması. Java-

da debugger. 

Java verilənlər tipi 

Javada verilənnlərin növləri. Primitiv və obyektlər. Verilənlərin diapazonu və 

onların işlənmə qaydası.  

Java dilinində scanner klası 

Java proqramlaşdırma dilində klaviaturadan verilənləri əlavə eləmək. Java.util 

paketi və onun əlavə edilməsi. 

Java dilində şərt operatorları. if, switch, thernary 

Şərt operatorların növləri. Onları yazılış qaydası və fərqləri. Sadə kalkulyator 

proqramının yazılması 

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

Java dilində dövr operatorların növləri. For, while, do-while  operatorların 

sintaksisi. Onların oxşar cəhədləri və üstünlükləri.  

Massivlər. Java dilində massivlərlə iş.  

Java dilində masivvlərin yaradılması. Onların idarə edilməsi. Massivlərin növü və 

onlarla əməliyyatlar. 

Massivdə nizamlama və axtarış. Nizamlama alqoritmləri haqqında.  

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. 

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 
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Obyektlərin parametr kimi istifadə. Metod overloading. Statik metodlar və 

dəyişənlər. 

Java proqramı comand line-də   

 Java kodunun əmir sətrində işə düşməsi.  

Varislik prinsipi, method overriding, interfeyslər. 

Javada varislik prinsipinin anlayışı. Klasslarda varislik prinsipi. Overriding 

metodun java kodunda əksi. 

Polimorfizm.  

Obyektyünümlü proqramlaşdırmanın əsas xüsusiyyəti. Javada metodların 

polimorfizm xüsusiyyətləri 

Tövsiyə olunan ədəbiyyat 

1. Jon Byous, "Java technology: The early years". 2005. 

2. James Gosling, "A brief history of the Green project. Java.net", 2007. 

3. Tim Lindholm and Frank Yellin. "The Java Virtual Machine specification, second 

edition". Addison-Wesley, 1999. 

Əlavə ədəbiyyat  

1. Сокольский М.В. Все об Intranet и Internet .-М.:Элиот,1998.-254с.ил. 

2. Чен М.С. и др. Программирование на JAVA:1001 совет:Наиболее полное 

руководство по Java и Visual J++ :Пер.с англ./Чен М.С.,Грифис С.В.,Изи Э.Ф..-

Минск:Попурри,1997.-640с.ил.+ Прил.(1диск.) 

3. Майкл Эферган Java: справочник .- QUE Corporation, 1997, Издательство 

"Питер Ком", 1998 

4. Джо Вебер Технология Java в подлиннике .- QUE Corporation, 1996, "BHV-

Санкт-Петербург",1997 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/2005
https://az.wikipedia.org/wiki/2007
https://az.wikipedia.org/wiki/1999
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İT MENECMENT VƏ RƏQƏMSAL ELEKTRONİKA 

(dos. R.C.Haçıyeva; Cəfərzadə A.V. ) 

 

1. İT Menecment anlayışı, xüsusiyyətləri və növləri. İnformasiya resursları. 

2. İnformasiya resurslarının inkişaf mərhələləri, xüsusiyyətləri. İnformasiya 

cəmiyyəti, informasiya mədəniyyəti, informasiya xidmətləri və istehlakşıları 

3. İnformasiya menecmenti müasir müəssisənin idarəetmə funksiyası kimi. 

Müəssisənin informasiya təminatı. 

4. Rəqəmsal elektronika anlayışı, xüsusiyyətləri və növləri. Radioelketronika 

və sənaye elektronikası. 

5. Rəqəmsal elektronikanın baza elementləri. Elektron sxemlərin əsas 

elementləri. 

6. Elektrik siqnalları, yarımkeçiricilər. 

7. Triqqerlər, deşifratorlar, reqistrlər, mikrokontrollerlər. 

8. Məntiqi elementlər 

  

№ Mövzular Qeyd 

1.  RE fonnino giriş. RE əsas elementləri. Rəqəmsal 

elektonikada riyazi məntiq. 

Praktika: Məntiq zəncirlərin həlləri 

və optimizasiyası 

2.  Məlumat mübadiləsi. Analoq-rəqəmsal siqnalar və 

onlarm emalı 

 

Praktika: Məntiq zəncirlərin (T- 

Latch, Shift reqistorlar) həlləri və 

optimizasiyası 

3.  Mikroprosessor sistemlerin proqramlaşdırılması. 

Əsas anlayışlar 

Praktika: Atmel AVR prosessorun 

proqramlaşdırılması. Qrup məşğələ 

4.  İT məhsuların növləri Praktika: hər tələbəyə bir məhsul 

veriləcək və tələbə məhsulu təhlil 

etməlidir 

5.  Layihə idarəolunması. Layihə idarəolunmasında 

informasiya texnoloqivaları (Microsoft 

Project). Layihələrin işlənməsi mərhələləri. 

Praktika: hər tələbəyə bir layihə 

veriləcək və tələbə məhsulu təhvil 

etmək üçün layihə planı tərtib 

etməlidir 

6.  Məhsularm işlənməsi və test olunması Praktika: hər məhsula onun üçün 

uyğun olan test metodologiyası 

və UML processi tərtib etməli 

7.  Məhsuların konfiqurasıyası və davamlı ikişafı Praktika: sizə iOS(və ya digər 

məhsul verilsə) məhsulu necə 

inkişaf edəcəsiniz 

8.  Menecmentin dövlət idarəçilikdə tətbiqi və 

istifadə olunması 

Praktikaa: tələbələr qrup şəkildə (2-3 

nəfər) yeni məhsulun yaratması üçün 

tam layihə sənədi tərtib edib 

presentasiya etməlidirlər 
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İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI 

(dos. Kazımzadə A.K. ; m.ü.e.n Mirzəyeva G.R.) 

 

Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətlərindən biri istehsalat 

və qeyri istehsalat sahələrinin kompüterləşdirilməsi və cəmiyyətin informasiyalaş-

dırılmasıdır. İndi müəssisənin, təşkilatın, bankın və s. fəaliyyətini kompütersiz 

təsəvvür etmək olmaz. Kompüterlərdən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur: 

qoyulan məsələni həll etmək, texnoloji və təşkilati prosesləri idarə etmək, yerli, 

ərazi və ümumdünya informasiya vazalarına müraciət edib lazimi informasiya əldə 

etmək, və s. XX əsrin ortalarında meydana gələrək təşəkkül tapmış ən yeni elm 

sahələrindən biri olan informatika və kompüter texnologiyası ilk növbədə istənilən 

informasiyanın müasir kompüterlər və digər elektron hesablama texnikası 

vasitələrinin köməyi ilə yığılması, saxlanmasi, emalı, axtarışı, ötürülməsi 

metodologiyası, nəzəriyyəsi ilə məşğul olur. Aldığı əmrlər sayəsində milyonlarla 

işi qısa zaman fasiləsində görərək ən çətin hesablamaların imtahanından asanlıqla 

keçən kompüter indi bəşəriyyətin inkişafını öz çiyinlərində daşıyır. Son illərdə 

kompüter texnologiyasının inkişafı onu texniki bir fənndən fundamental elmə 

çevirmişdir. Bununla yanaşı kompüter texnologiyası və proqramlaşma elmi elmlər 

sistemində birləşdirici funksiyasını yerinə yetirməklə bərabər, yeni elmi 

istiqamətlərin yaranmasına və inkişafina səbəb olmuşdur. Proqram təhsilin hansı 

mövzular üzrə aparıldığını, yəni bu kursun tədrisinin məzmununu müəyyən edir. 

Müasir dövrdə hər bir müəllim öz dərslərini günün tələbləri çərçivəsində qurmaq 

üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının əsaslarına dərindən 

yiyələnməlidir. Deməli gələcəyin orta məktəb müəllimləri şagirdlərə informatika 
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və informasiya texnologiyaları elementlərini öyrətməyi, kompüter savadı və 

informasiya mədəniyyətini mənimsətməyi bacarmalıdırlar.  

    Kompüter digər qurğulardan fərqli olaraq onun üçün əvvəlcədən hazırlanmış 

proqrama uyğun işləyən və ona daxil olan informasiyanın təhlilinə aid istənilən 

əməliyyatları yerinə yetirən qurğudur. İstənilən məsələni kompüterdə həll etmək 

üçün müxtəlif proqramlardan istifadə olunur. Proqram–xüsusi qaydada yazılmış 

əmrlər, funksiyalar, operatorlar ardıcıllığıdır. Kompüterdən istifadə etmək və onun 

tətbiq sahəsini genişləndirmək o, üçün proqram təminatına malik olmalıdır. 

Proqram təminatı elə proqramlar kompleksidir ki, onsuz kompüterin işini təsəvvür 

etmək olmaz. Proqram təkcə konkret məsələni həll etmək üçün deyil, istifadəçi ilə 

kompüter arasında ünsiyyət yaratmaq, informasiya emalı prosesini idarə etmək, 

məsələnin həllində proqramçıya kömək etmək, səhvləri aşkarlayıb ona çatdırmaq 

və s. üçün lazımdır. Proqram təminatı kompüter istifadəçisinin araşdırdığı problem 

və məsələlərin həllini təşkil edən proqramlar yığımıdır. 

    Bütün bu məsələlərin həlli “Informatika müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr 

hazırlığında “PROQRAMLAŞDIRMA DİLLƏRİ” fənninin tədrisini zəruri edir. 

İxtisas üzrə tədris planında 60 saat (30 saat mühazirə, 30 saat seminar)  vaxt ayrilir. 

Proqramda mühazirə və seminar dərslərinə ayrılan vaxt bölgüsü ayrıca verilmişdir. 

Mühazirə müəllimləri mövzuların ardıcıllığını müstəqil müəyyən edə bilərlər. 

Mövzular və onların məzmunu 

1. Proqramlaşdırma dilləri. Kompüterdə məsələ həllinin mərhələləri 

2. LOGO proqramlaşdırma dilində proqram necə hazırlanır. ALPLogo mühitində 

xətti proqramların tərtibi 

LOGO proqramlaşdırma mühiti; Menyular; Proqram anlayışı; Logo dilinin 

komandaları 

3. LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində şərt operatoru 

4. LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində dövr operatoru. LOGO 

proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində musiqi 

5. LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində altproqramlar və onların 

tərtibi 

6. Python proqramlaşdırma dilinin yaranma tarixi, dilin üstünlükləri. Python 

proqramlaşdırma dilinin əlifbası, qrammatikası. Python proqramlaşdırma dilində 

riyazi ifadələrin yazılışı 
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 İnstalyasiya. İnteraktiv rejimdə iş.  İDLE-işləmə mühiti; Python dilinin əsas 

elementləri. Python proqramlaşdırma dilinin əlifbası; Python proqramlaşdırma 

dilində riyazi ifadələrin yazılışı. 

7. Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin tipi və təsviri 

Tam tiplər (İnteger-müsbət,mənfi,tam ədədlər və sıfır); Sürüşən nöqtəli ədədlər 

(FloatPoint-kəsr ədədlər).Burada kəsr hissə ilə tam hissə nöqtə ilə ayrılır; 

Sətirlər(String-dırnaq işarə içində simvollar yığımı,dırnaq həm bir,həm də iki ola 

bilər; Tiplərin müəyyən edilməsi. Tip çevrilmələri 

8. Python proqramlaşdırma dilində giriş və çıxış operatorları. Xətti alqoritm və 

xətti alqoritmə aid proqram tərtibi 

Dəyişənlər; İnput(), print() funksiyası; Xətti alqoritmə aid proqram tərtibi. 

9. Python proqramlaşdırma dilində budaqlanan alqoritmlər. Şərt operatoru və onun 

yazılışı, proqram tərtibi 

Müqayisə operatorları; Məntiqi ifadələr və məntiqi tip; Şərt operatoru 

10. Python proqramlaşdırma dilində dövri alqoritm. Şayğaclı dövr operatoru  

Sayğaclı dövr; Range(), break, continue operatoru. 

11. Python proqramlaşdırma dilində şərtli dövr operatoru 

12. Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin massiv tipi. Massivlər üzərində 

əməllər 

 Siyahıların massiv kimi istifadəsi;  Array modulunun istifadəsi. 

13. Python proqramlaşdırma dilində sətir tipli verilənlər və sətirlər üzərində 

əməllər 

Sətirlər; Sətirlərin birləşdirilməsi; Sətirlərin təkrarlanması; Sətirlərin 

indekslənməsi; Sətirlərin bölünməsi; Sətirlərin uzunluğu; Sətirlərin müqayisəsi. 

14. Python proqramlaşdırma dilinin qrafik imkanları. Turtle modulu. Müxtəlif 

fiqurların çəkilməsi. 

Modullar. Modulların hazırlanması; Turtle modulu. 

15. Python proqramlaşdırma dilində orta məktəb riyaziyyat kursuna aid bir sira 

məsələlərin həlli 
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Mövzuların saatlar üzrə paylanması 

№ Mövzuların adları Saat 

1 Proqramlaşdırma dilləri. Kompüterdə məsələ həllinin mərhələləri 2 

2 LOGO proqramlaşdırma dilində proqram necə hazırlanır. ALPLogo mühitində 

xətti proqramların tərtibi 

2 

3 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində şərt operatoru 2 

4 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində dövr operatoru. LOGO 

proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində musiqi 

2 

5 LOGO proqramlaşdırma dilinin ALPLogo mühitində altproqramlar və onların 

tərtibi 

2 

6 Python proqramlaşdırma dilinin yaranma tarixi, dilin üstünlükləri. Python 

proqramlaşdırma dilinin əlifbası, qrammatikası. Python proqramlaşdırma 

dilində riyazi ifadələrin yazılışı 

2 

7 Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin tipi və təsviri 2 

8 Python proqramlaşdırma dilində giriş və çıxış operatorları. Xətti alqoritm və 

xətti alqoritmə aid proqram tərtibi 

2 

9 Python proqramlaşdırma dilində budaqlanan alqoritmlər. Şərt operatoru və 

onun yazılışı, proqram tərtibi 

2 

10 Python proqramlaşdırma dilində dövri alqoritm. Şayğaclı dövr operatoru  2 

11 Python proqramlaşdırma dilində şərtli dövr operatoru 2 

12 Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin massiv tipi. Massivlər üzərində 

əməllər 

2 

13 Python proqramlaşdırma dilində sətir tipli verilənlər və sətirlər üzərində əməllər 2 

14 Python proqramlaşdırma dilinin qrafik imkanları. Turtle modulu. Müxtəlif 

fiqurların çəkilməsi. 

2 

15 Python proqramlaşdırma dilində orta məktəb riyaziyyat kursuna aid bir sira 

məsələlərin həlli 

2 

 Cəmi 30 
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İQTİSADİ İNFORMATİKA 

(Əliyev A.Ə) 
 

İqtisadi informatika - iqtisadiyyatda tətbiq edilən informasiya sistemləri (İS) 

və onların iqtisadiyyatı haqqında elmdir. İnformasiya sistemlərinin iqtisadiyyatı 

dedikdə, onların istifadə edilməsi ilə bağlı olan xərclərin həmin sistemin 

səmərəliliyi ilə müqayisəsi nəzərdə tutulur. İnformasiya sistemlərinin xərclərini 

mühasıbat kitablarındakı qeydlərə əsasən təyin etmək mümkündür. Sözügedən 

sistemlərin səmərəliliyi isə hazır məhsulun reallaşdırılması və göstərilən 

xidmətlərin haqqı ödəndikdə müəssisə gəlirinin təşkiledicisi kimi ortaya çıxır. 

Müəssisə gəlirinin formalaşmasında informasiya sistemlərilə yanaşı, digər şöbə və 

xidmətlərin də payı vardır. Buna görə də informasiya sistemlərinin səmərəliliyini 

təyin etmək o qədər də asan məsələ deyildir. 

İqtisadi informatika bir tərəfdən, proqramlaşdırma, aparatura, şəbəkələr və 

verilənlər bazası kimi ənənəvi aspektləri əhatə edirsə, digər tərəfdən də texnoloji, 

funksional, tətbiqi, yəni konkret iqtisadi məsələlərin həllinin təşkilini və 

informasiya sisteminin iqtisadi və sosial aspektlərini araşdırır. 

Sistem komponentlərinə aid olmayanlar sistem üçün ətraf mühit təşkil edir. 

Giriş - ətraf mühitdən sistemə daxil olan maddi, maliyyə obyektləri və 

informasiyadır. 

Çıxış - sistemdən ətraf mühitə daxil olan maddi, maliyyə obyektləri və 

informasiyadır. 

Əks-əlaqə - sistemin fəaliyyətini korrektirovka etmək üçün istifadə edilən 

çıxış informasiyadır. 

İnformasiya sistemi dedikdə, qərarın hazırlanması və qəbulu ilə bağlı olan 

informasiya proseslərini və idarəetmə servisini həyata keçirən aparat və proqram 

vasitələrinin və informasiya resurslarının əlaqəli məcmusundan ibarət texniki 

sistem başa düşülür. 

http://kabinet-vplaksina.narod.ru/olderfiles/5/Modul_tkinter.pdf
http://pythonicway.com/python-operators
https://pythonworld.ru/osnovy/pycharm-python-tutorial.html
http://pythontutor.ru/lessons/inout_and_arithmetic_operations/problems/aplusbplusc/
http://pythontutor.ru/lessons/inout_and_arithmetic_operations/problems/aplusbplusc/
http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/python/python2/index.htm
http://citforum.ru/programming/python/python1.shtml
http://younglinux.info/book/export/html/48
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İnformasiya sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqindən əsas məqsəd 

kompaniyanın (şirkətin) idarə edilməsi üçün müasir informasiya 

infrastrukturunun yaradılmasıdır. 

Kompaniya 3 səviyyədə idarə edilir: 

• Strateji; 

• Taktiki; 

• Operativ. 

Strateji idarəetmə səviyyəsində informasiya sistemlərinin vəzifəsi 

kompaniya rəhbərliyini uzunmüddətli inkişaf meyli, ən yaxşı texnologiya, ən 

yaxşı məhsul, ən yaxşı idarəetmə metodları barədə olan informasiya ilə təmin 

etməkdən ibarətdir ki, bu da kompaniyanın uzaq perspektivdə rəqabət 

qabiliyyətini qoruyub saxlamağa imkan verən strategiyanın hazırlanmasında 

istifadə edilir.          
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2. İqtisadi informatika və informasiya sistemləri 
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4. İqtisadi informasiya 
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