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1. Fənn üzrə mühazirələrin mövzuları 

 

№ 

§ 
Mövzu və ədəbiyyat 

A
u

d
it

o
ri

y
a

 

sa
a

tl
a
rı

 

1 2 3 

1 

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏSİ HAQQINDA ÜMUMİ ANLAYIŞ 

Şəbəkə dedikdə verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompüterlər toplusu 

başa düşülür. Kompüter şəbəkələri – bir-biri ilə informаsiyа əlаqəsinə qoşulmuş kompüterlər, 

müхtəlif köməkçi qurğulаr və onlаrın işini təmin edən proqrаmlаr toplusudur. 

2 

2 

ƏSAS ANLAYIŞLAR (PROTOKOL, KÖRPÜ, ŞLÜZ, MARŞRUTİZATOR) 

Şəbəkə proqram təminatının işləməsini qaydaya salmaq və istənilən kompüter 
sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək məqsədilə Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq 
Təşkilatı (İnternational Standart Organization-ISO) Açıq Sistemlərin Qarşılıqlı Əlaqəsini 
təmin edən Etalon Model (Open System İnterconnection-OSI) təklif etmişdir. 

OSI modeli kompüter arxitekturasının şəbəkə baxımından qurulmasının 7 səviyyəsini 
müəyyən edir. Bunlar fiziki səviyyə, kanal səviyyəsi, şəbəkə səviyyəsi, nəqliyyat səviyyəsi, 
seans səviyyəsi, nümayiş səviyyəsi və tətbiqi səviyyədir. Bu səviyyələr barədə bir qədər 
sonra danışılacaqdır. Lakin burada qeyd etməliyik ki, kompüter şəbəkəsi arxitekturasının 
deyilən 7 səviyyəsinin hər birinin vacib uyğunluğunu təmin etmək üçün protokol adlanan 
xüsusi standartdan istifadə edilir. 

2 

3 

KOMMUNİKASİYA VASİTƏLƏRİ 

Verilənləri kanal vasitəsilə göndərmək üçün istər fiziki, istərsə də simsiz daşıma vasitələri, 

yaxud transmissiya vasitələri [transmission media] lazım olur.  

Fiziki vasitələr. Verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitələrin bir neçə növü var 

Simsiz vasitələr. Hal-hazırda verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitələr ilə yanaşı, simsiz 

vasitələrdən də geniş istifadə olunur. 

2 

4 

ŞƏBƏKƏ AVADANLIQLARI 

Şəbəkələrin əksəriyyətində server və müştəri komputerləri olur. Bunlardan başqa, şəbəkədə 

şəbəkə kabellərini birləşdirən və siqnalları gücləndirən qurğuların da olması lazımdır. Belə 

qurğuları iki qrupa ayırmaq olar:  

1. kommunikasiya qurğuları  

2. transmissiya qurğuları. 

2 

5 

MODEM. MODEMLƏRİN XARAKTERİSTİKASI, İŞ REJİMLƏRİ 

1960-cı ildə "AT&T" firması kompüterlər arasında verilənlərin ötürülməsi üçün ilk modem 

qurğusunu yaratdı. Modemlər terminalların ana kompüterlərə telefon xətti üzərindən qoşulması 

məqsədiylə istifadə edilməyə başlamışdır.  

2 

6 

TELEKOMMUNİKASİYA VASİTƏLƏRİ 

Uzaq məsafəyə informasiyanın ötürülməsi və qəbulunu təşkil edən texniki vasitələrdir. 

Dünyada olan ixtiyari informasiyanı əldə etmək üçün hər hansı bir kompüter tələb olunan 

verilənlər bazasına daxil olmaq imkanına malik olmalıdır. Bu da öz növbəsində bütün 

kompüterləri möhtəşəm bir hesablama şəbəkəsi şəklində birləşdirməyi tələb edir. 

2 

7 

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN MÜXTƏLİF ƏLAMƏTLƏRƏ GÖRƏ TƏSNİFATI 
     Müasir şəbəkələri bir sıra əlamətlərə - kompüterlər arasındakı məsafəyə görə, təyinatına görə, 

topologiyaya görə, göstərdiyi xidmətlərin sayına görə,paketlərin və deytaqramların kommuta-siya 

üsullarına görə, ötürmə mühitinə görə və s. əlamətlərə görə təsnifləşdirmək olar.  

Kompüterlər arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr lokal və qlobal olmaqla iki qrupa bölünür. 

2 
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8 
LOKАL KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ 

Lokаl şəbəkələri bir-birindən əsаslı fərqlənən 2 sinfə аyrırlаr: birrаnqlı 
(eyni hüquqlu) və ierаrхik (müхtəlif rаnqlı kompüterlərin şəbəkəsi). 

2 

9 

LOKАL KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TOPOLOGİYАLАRI 
Şin topologiyаsı.  

Şin topologiyаlı lokаl şəbəkələr ən sаdə strukturа mаlikdirlər. Bu topologiyаdа bütün kompüterlər 

pаrаlel olаrаq şinə qoşulurlаr (şəkil 2.2). Şin, kompüterləri bir-birinə bağlayan kabel sistemidir. 

Informаsiyа pаketlər şəklində şinlə hər iki tərəfə ötürülür.  

 

2 

10 

ŞƏBƏKƏ KABEL TİPLƏRİ 

Verilən məlumatlar oxşar kabellərin bir-birindən nəyə görə fərqləndiklərini və hansı şəraitdə hansı 

kabelin daha uyğun olduğu kimi sualları tam əhatə edir. Aşağıda bu kabellərin şəbəkə üçün ilk yaradılan 

növlərindən, müasirlərinə qədər hamısını əhatə edən siyahı var: Koaksial Kabel (Coaxial Cable), RG-8, 

RG-6 (Şəbəkələrdə istifadə olunmasa da bilmək lazımdı), RG-58,  Dolanmış Cüt Kabel (Twisted Pair 

Cable), Qorunan Örtüklü Dolanmış Cüt (Shielded Twisted Pair-STP), Qorunmayan Örtüksüz Dolanmış 

Cüt (Unshielded Twisted Pair-UTP), UTP Kabelinin Kateqoriyaları,  Fiber Optik Kabel (Fiber Optic 

Cable).                   

2 

11 

İNTERNET VƏ  ŞƏBƏKƏ АDАPTERLƏRİ – KАRTLАRI. 

       İnternet ümumdünya informasiya-kompüter şəbəkəsidir. O, 1968-ci ildə ABŞ Müdafiə 

Nazirliyinin (Pentaqon) tərkibində yaradılmışdır. Onun ilk adı ARPANET (Advanced Research 

Projekt Adency) olmuşdur. 

      Şəbəkə аdаpterləri kompüteri şəbəkə mühiti ilə birləşdirən elektron qurğulаrdır. 

2 

12 

İNTENETDƏ RESURSLARIN ÜNVANLAŞDIRILMASI 
    İnternetə qoşulmuş hər bir kompüteri birmənalı şəkildə fərqləndirmək və şəbəkədə asanlıqla 

axtarıb tapmaq üçün IP-ünvan adlanan ünvanlaşdırma sistemindən istifadə edilir. Şəbəkəyə qoşulmuş hər 

bir kompüterə unikal (tam) ünvan verilir. IP ünvan dörd baytla, yəni 32 bitlə ifadə edilir. Lakin qeyd 

etmək lazımdır ki, məlumatın ardıcıl ötürülməsində bayt anlayışı yoxdur. Çünki bayt modemin sürət 

ölçüsü deyil. IP-ünvanın bölünməsində (paylanılmasında) iyerarxik prinsip əsas götürülür, yəni daha iri 

təşkilatlar nisbətən böyük ünvan blokları alırlar, onları istədikləri kimi öz lokal və ya qlobal şəbəkələri 

daxilində paylayırlar. 

2 

13 

DOMEN ADLARI (DNS) XİDMƏTİ 

    World Wide Web xidmətindən danışarkən qeyd etdik ki, Web-serverə qoşulmaq üçün URL-ünvan 

daxil edilir. Buraya Web-serverin domen adı (məs: www.myserver.com) daxildir. Digər tərəfdən, IP 

protokolundan bəhs edərkən göstərdik ki, İnternetdə ünvanlaşdırma sistemi dördbaytlı IP-ünvana 

əsaslanır (məs: 195.38.146.119). Belə bir sual yaranır: Web-serverin domen adı ilə kompüterin IP –

ünvanı arasında qarşılıqlı əlaqə vardırmı? 

2 

14 

АTM TEХNOLOGİYАSI 

Müаsir böyük həcmli hesаblаmа şəbəkələrində müхtəlif növlü və sistemli kompüter və 

аvаdаnlıqlаrdаn istifаdə edilir ki, onlаrın dа bir-birilə uyğunlаşdırılmаsı şəbəkə аdminstrаtorlаrı üçün 

çoхlu problemlər yаrаdır. Bu uyğunlаşmаnı müəyyən dərəcədə yerinə yetirən АTM teхnologiyаsı 

аşаğıdаkı şərtləri yerinə yetirir:  

2 

15 

MAC ADRES 
    Ethernet şəbəkəsinə daxil olan hər cihaz, ya da kompüter "node" adlandırılır. Kompüterlərə ethernet 

kartı taxanda həmin kompüter şəbəkədə punkt halına gəlir və bu punktu node adlandırırlar. Şəbəkəyə 

təkcə kompüterlər qoşulu olmur. Digər cihazların da qoşulu ola biləcəyi üçün routerlərin, hubların 

qoşulma nöqtələrini sadələşdirərək node adlandırırlar. Ethernet şəbəkəsində kompüterlər və cihazlar bir-

birlərindən sahib olduqları analoqu olmayan MAC adresləri ilə ayırd edilirlər. Hər node və ya sadəcə hər 

ethernet kartı dünyada təkrarı olmayan bir adresə sahibdir. Bu adres 48 bitlik bir rəqəmdir. Məsələn bu 

yazının yazıldığı kompüterə taxılı şəbəkə kartının MAC adresi belədir: 

100100000110101001010010100011001101100000011 İkili sistemdə olan bu rəqəmi söyləmək və 

yazmaq çətin olduğu üçün onu 16-lıq sistemdə yazırlar: 12 0D 4A 51 9B 03  

2 

 Cəmi 30 

http://www.myserver.com/
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2. Seminar dərslərinin mövzuları və həcmi 

 

№ Mövzunun adı 

A
u

d
it

o
ri

y
a

 

sa
a

tl
a
rı

 

1 Kompüter Şəbəkəsi haqqında ümumi anlayış 2 

2 Əsas anlayışlar (protokol, körpü, şlüz, marşrutizator) 2 

3 KOMMUNİKASİYA VASİTƏLƏRİ 2 

4 ŞƏBƏKƏ AVADANLIQLARI 2 

5 Kollokvium № 1 2 

6 MODEM. MODEMLƏRİN XARAKTERİSTİKASI 2 

7 Telekommunikasiya vasitələri 2 

8 Kompüter şəbəkələrinin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı 2 

9 LOKАL KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ 2 

10 Kollokvium № 2 2 

11 ŞƏBƏKƏ KABEL TİPLƏRİ 2 

12 İNTERNET VƏ  ŞƏBƏKƏ АDАPTERLƏRİ – KАRTLАRI. 2 

13 İNTENETDƏ RESURSLARIN ÜNVANLAŞDIRILMASI 2 

14 DOMEN ADLARI (DNS) XİDMƏTİ 2 

15                                                                                 Kollokvium № 3 2 

 Cəmi 30 

 

 

51 baldan aşağı “qeyri-kafi” F 

51-60 bal “qənaətbəxş” E 

61-70 bal “kafi” D 

71-80 bal “yaxşı” C 

81-90 bal “cox yaxşı” B 

91-100 bal “əla” A 

 

 



 5 

 

İstinad olunan mənbələr: 

http:/ www.comlib.com/ie. 

http:/ www.comlib.com  

http:/ www.123.45.6.78/conlib.com/ie 

http:/www.bibliogr.anl.az 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bus_Topology.png  

http://az.wikipedia.org/wiki/Lokal_  

http://www.bilgius.com/wp-content/uploads/hublar.gif  

 

 

«Kompüter şəbəkələri» fənninin İşçi-tədris proqramı (sillabusu) 050509 «Kompüter 

elmləri» ixtisasının tədris planı və “Kompüter şəbəkələri” fənninin proqramı əsasında tərtib 

olunmuşdur. 

 İşçi-tədris proqramı (sillabus) “Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” 

kafedrasının iclasında müzakirə və təsdiq olunmuşdur. 

   (“09” sentyabr  2021-ci il tarixli iclas, Protokol № 1) 

Fənn müəllimi: ________________      

Kafedra müdiri: ________________ i.ü.f.d., dos. E.A.Abasov   

                                  

İşçi-tədris proqramı (sillabus) “İnzibati idarəetmə” fakültəsinin Elmi Şurasının “10” sentyabr 2021-

ci il tarixli iclasında bəyənilmiş və təsdiqə tövsiyə edilmişdir  (protokol № 1). 

 

 Fakültə Elmi Şurasının Sədri:  ______________          E.S.Əliyev, s.e.f.d..,   
(imza)                (s.a.a.a.a., elmi dərəcəsi və elmi adı) 
 

      “10” sentyabr  2021-ci il    
Tövsiyyə olunub:  

DİA-nın Tədris Metodiki  Şurasının “___” sentyabr  2021-ci il tarixli  №__  protokolu  

 

http://www.comlib.com/ie
http://www.comlib.com/
http://www.123.45.6.78/conlib.com/ie
mailto:hicran@bibliogr.anl.az

