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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  YANINDA 

DÖVLƏT  İDARƏÇİLİK  AKADEMİYASI 

 

 

FƏNN   SİLLABUSU 

                                                            

                                                              

                                                               Təsdiq edirəm:    f.-r.e.n., dos. E.İ.Əzizbəyov 

                                                                                                        (kafedra müdiri) 

                                                               

                                                                İmza:                     

                                                    Tarix:                    10    Sentyabr   2021-ci il 

 

 

Kafedra:      İntellektual sistemlərin idarə olunması 

 

Fakültə:       İnzibati idarəetmə 

 

 

 

I. Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:   Rəqəmsal kommutasiya sistemləri və rabitə şəbəkələri 

Tədris yükü (saat) cəmi:   30,     mühazirə  15,    seminar 15,   praktik  (laboratoriya)  ___ 

Tədris ili:  2021 – 2022,  Semestr:  I,   Bölmə:   Rus,    Kurs:  III,    Təhsil:   Bakalavr 

Kredit sayı (hər 15 saata 1 kredit)  3  kredit. 

Müəllim:  Hacıyeva Rəna Cavadxan qızı, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Məsləhət günləri və saatları:  I, III günlər, saat: 12:00-13:00  

E-mail ünvanı: rana.haciyeva@teams.dia.edu.az və rena_gajieva@yahoo.com  

İş telefonu: (+99450) 673 19 60 

 

II. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1. Алекперов Р.Г., Гашимов М.А. Технологии разработки распределенных 

вычислительных систем в сетевой среде. Экспресс- информация. Серия 

«Информационные технологии». Издательство «Информационные технологии», 

2015. 

2. Tağıyeva Z.Ə., Mazanova S.B. “Kompyuter sistemlərinin quruluşu və əməliyyat 

sistemləri”, Bakı – 2012. 

3. Hacıyeva R.C. İnformatika (Mühazirələr toplusu). QKU-nun Nəşriyyat və poliqrafiya 

mərkəzi, Bakı, 2020.  

4. Həmidov S.S. Kompyuter sistemi və texnologiyaları. Bakı, ADNA, 2010. 

5. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B., İbrahimzadə T.İ. İnformatika. Ali məktəblər üçün 

dərslik. Bakı, 2009. 

6. Соломенчук В.Г. Аппаратные средства персональных компьютеров – СПБ.: БХВ –

Петербург, 2003 – 512с. 
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7. M.A.Camalbəyov, R.Ə.Fərəməzov. IBM PC tipli kompüterlərin arxitekturası, sistem 

proqram təminatı və əməliyyat sistemləri. Bakı, H.Əliyev adına AAHM, 2009. – 307 səh. 

Əlavə: 

1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / 

Под.редакцией: Б.Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 стр. 

2. Информатика для экономистов. Учебник/ Под общ. ред. В.М. Матюшка. - М.: 

ИНФРА-М, 2007, 880 с. 

3. Кучинский В.Ф., Спирина Т.П. Теоретические основы экономической 

информатики: учеб. пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 90 с. 

III. Fənnin təsviri və məqsədi: 

IV.  

Kursun qısa təsviri:  

“Rəqəmsal kommutasiya sistemləri və rabitə şəbəkələri“ kursu fərdi kompüterin funksional-

struktur təşkili, informasiyanın idarəetmə qurğusu, informasiyanın əks etdirilmə qurğusu 

bölmələrini  əhatə edir, tələbələrə vacib anlayışların öyrədilməsi və baza biliyi üçün nəzərdə 

tutulur. Kurs nəzəri və seminar dərslərindən ibarətdir. Burada bütün texniki anlayışların təsviri, 

izahı, onların tətbiqi, müasir zamanda  istifadəsi üzrə bölmələr əks olunur. “Kompüter 

arxitekturası və əməliyyatlar sistemi “ kursunda müasir texniki vasitələrin öyrənməsi və istifadə 

edilməsi geniş tətbiq olunur. Ona görə uyğun istiqamətlər üzrə təhsil alan gələcək mütəxəssislər 

texniki vasitələrin imkanlarını mənimsəməlidirlər.  

 

Fənnin məqsədi:  

“Rəqəmsal kommutasiya sistemləri və rabitə şəbəkələri“ kursu kanalların kommutasiyası, 

paketlərin və məlumatların kommutasiyası və onların ötürülmə üsullarını tədqiq edir.Rabitə 

kanalı siqnalın informasiya mənbəyindən onun qəbuledicisinə verilməsini təmin etmə 

metodlarını araşdırır.Fərdi kompüterin funksional-struktur təşkili, informasiyanın idarəetmə 

qurğusu, informasiyanın əks etdirilmə qurğusu bölmələrini əhatə edir, tələbələrə vacib 

anlayışların öyrədilməsi və baza biliyi üçün nəzərdə tutulur. Kurs nəzəri və seminar dərslərindən 

ibarətdir. Burada bütün texniki anlayışların təsviri, izahı, onların tətbiqi, müasir zamanda  

istifadəsi üzrə bölmələr əks olunur.  

 “Rəqəmsal kommutasiya sistemləri və rabitə şəbəkələri“ kursunda müasir texniki vasitələrin 

öyrənməsi və istifadə edilməsi geniş tətbiq olunur. Ona görə uyğun istiqamətlər üzrə təhsil alan 

gələcək mütəxəssislər texniki vasitələrin imkanlarını mənimsəməlidirlər.  

 

IV. Fənnin təqvim planı: 

H
əf

tə
lə

r 

Mövzunun adı və qısa icmalı 

Mühazirə 

saatlarının 

miqdarı 

Məşğələ 

saatlarının 

miqdarı 

Vaxt Tarix 

 

1 

Mövzu #1. Введение в цифровые системы.  

Qısa icmal: Informasiyanın ötürülmə sistemi və 

ölçü vahidləri.İnformasiya nəzəriyyəsinin 

elementləri. Telekommunikasiya şəbəkələrinin 

növündən asılı olmayaraq (beynəlxalq, 

şəhərlərarası, şəhər və yaxud kənd) şəbəkənin 

 

2 s 

 

2 s 
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elementlərini birləşdirən vasitə kimi. 

Oxu materialları: 

1.«Лекции по информатике. Учебное 

пособие» под редакцией А.М.Власова 

2. Кучинский В.Ф., Спирина Т.П. 

Теоретические основы экономической 

информатики: учеб. пособие. – СПб: НИУ 

ИТМО, 2014. – 90 с. 
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Mövzu #2. Коммуникационные системы.  

Qısa icmal: 

Rəqəmsal sistemlər və rəqəmsal texnika. 

İnformasiyanın analoq və rəqəmsal təsvir 

olunması. Kommutasiya nədir? Rəqəmsal 

texnikanın müsbət və mənfi cəhətləri. Say 

sistemləri. Misal həlli.  

Oxu materialları: 

1. Соломенчук В.Г. Аппаратные средства 

персональных компьютеров – СПБ.: БХВ 

–Петербург, 2003 – 512с. 

2. M.A.Camalbəyov, R.Ə.Fərəməzov. IBM PC 

tipli kompüterlərin arxitekturası, sistem 

proqram təminatı və əməliyyat sistemləri. 

Bakı, H.Əliyev adına AAHM, 2009. – 307 

səh. 

 

 

2 s 

 

2 s 
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Mövzu #3. Архитектура кoмпьютерных 

сетей. Qısa icmal: 

Şəbəkələrin topologiyası. Kompüter 

şəbəkələrinin arxitekturası. Kommunikasiya 

sistemləri. Şəbəkələrin topologiyası (Star, Tree, 

Ring, Bus).  

OSİ sisteminin səviyyələri – (Open System 

İnterconnection)  

Oxu materialları: 

1.Соломенчук В.Г. Аппаратные средства 

персональных компьютеров – СПБ.: БХВ –

Петербург, 2003 – 512с. 

2.M.A.Camalbəyov, R.Ə.Fərəməzov. IBM PC 

tipli kompüterlərin arxitekturası, sistem 

proqram təminatı və əməliyyat sistemləri. Bakı, 

H.Əliyev adına AAHM, 2009. – 307 səh. 

 

 

2 s 

 

2 s 

  

 

 

Mövzu #4. Принципы работы сетевого 

оборудования. 

 

2 s 

 

2 s 
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Qısa icmal: 

Stansiya qurğuları- gücləndiricilər, çeviricilər 

və s.Şəbəkə avadanlıqlarının növləri və iş 

prinsipi. Modem. Marşrutizator. Konsentrator. 

Router. Körpü. Xab. Konnektor.  

Oxu materialları: 

1. Соломенчук В.Г. Аппаратные средства 

персональных компьютеров – СПБ.: БХВ 

–Петербург, 2003 – 512с. 

2. M.A.Camalbəyov, R.Ə.Fərəməzov. IBM PC 

tipli kompüterlərin arxitekturası, sistem 

proqram təminatı və əməliyyat sistemləri. 

Bakı, H.Əliyev adına AAHM, 2009. – 307 

səh. 
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Mövzu #5. Коммута́ция в компьютерной 

сети. 

Qısa icmal: 

Şəbəkə proqram təminatı. İdarəetmə sistemləri 

və onların texniki strukturu. Avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sistemi və avtomatik idarəetmə 

sistemi. Telekommunikasiyalar.  

Oxu materialları: 

3. Соломенчук В.Г. Аппаратные средства 

персональных компьютеров – СПБ.: БХВ 

–Петербург, 2003 – 512с. 

4. M.A.Camalbəyov, R.Ə.Fərəməzov. IBM PC 

tipli kompüterlərin arxitekturası, sistem 

proqram təminatı və əməliyyat sistemləri. 

Bakı, H.Əliyev adına AAHM, 2009. – 307 

səh. 

 

2 s 

 

2 s 
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Mövzu #6. Коммута́ция каналов сетей. 

Qısa icmal: Kanalların kommutasiyası, 

paketlərin və məlumatların kommutasiyası və 

onların ötürülmə üsulları. Rabitə kanalı siqnalın 

informasiya mənbəyindən onun qəbuledicisinə 

verilməsini təmin edən xətt. 

Oxu materialları: 

1.Соломенчук В.Г. Аппаратные средства 

персональных компьютеров – СПБ.: БХВ –

Петербург, 2003 – 512с. 

2.M.A.Camalbəyov, R.Ə.Fərəməzov. IBM PC 

tipli kompüterlərin arxitekturası, sistem 

proqram təminatı və əməliyyat sistemləri. Bakı, 

H.Əliyev adına AAHM, 2009. – 307 səh. 

 

2 s 

 

2 s 
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Mövzu #7. Коммута́ционные сети. 

Qısa icmal: Asynchronous Transfer Mode 

texnologiyası. Kanalların kommutasiyası, 

paketlərin və məlumatların kommutasiyası və 

onların ötürülmə üsulları. Rabitə kanalı siqnalın 

informasiya mənbəyindən onun qəbuledicisinə 

verilməsini təmin edən xətt. 

Oxu materialları: 

1.Соломенчук В.Г. Аппаратные средства 

персональных компьютеров – СПБ.: БХВ –

Петербург, 2003 – 512с. 

2.M.A.Camalbəyov, R.Ə.Fərəməzov. IBM PC 

tipli kompüterlərin arxitekturası, sistem 

proqram təminatı və əməliyyat sistemləri. Bakı, 

H.Əliyev adına AAHM, 2009. – 307 səh. 

 

2 s 

 

2 s 
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Mövzu #8. Коммута́ция в компьютерной 

сети. 

Qısa icmal: Kanalların kommutasiyası, 

paketlərin və məlumatların kommutasiyası və 

onların ötürülmə üsulları. Rabitə kanalı siqnalın 

informasiya mənbəyindən onun qəbuledicisinə 

verilməsini təmin edən xətt. 

Oxu materialları: 

1.Соломенчук В.Г. Аппаратные средства 

персональных компьютеров – СПБ.: БХВ –

Петербург, 2003 – 512с. 

2.M.A.Camalbəyov, R.Ə.Fərəməzov. IBM PC 

tipli kompüterlərin arxitekturası, sistem 

proqram təminatı və əməliyyat sistemləri. Bakı, 

H.Əliyev adına AAHM, 2009. – 307 səh. 

 

2 s 

 

 

  

 

VI. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal. 

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

10 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 

fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). Əgər fənnin tədrisi yalnız 

mühazirə, seminar (məşğələ) şəklində nəzərdə tutularsa bu zaman 

davamiyyətə və sərbəst işə ayrılmış ballar istisna olmaqla qalan 30 bal 

20 bal 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ATM
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tədrisin bu növ göstəricilərinə görə hesablanır. 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

B) Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

 

C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş  E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi  F 

 

Müəllim:       Hacıyeva Rəna Cavadxan qızı          İmza:   

                            (soyadı, adı, atasının adı) 

 

Tarix:       10    sentyabr   2021-ci il 


