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İNFORMATİKA FƏNNİNƏ GİRİŞ  

Müasir şəraitdə cəmiyyətin ən əsas inkişaf istiqamətlərindən biri cəmiyyət həyatının 

bütün sahələrinin kompüterləşdirilməsi və informasiyalaşdırılmasıdır. Təsadüfi deyildir ki, 

BMT-nin bütün üzv dövlətlərinin qəbul etdiyi üçüncü minilliyin səkkiz inkişaf məqsədindən 

biri kimi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından(İKT) bəhrələnmək imkanının 

yaradılmasıdır. İKT cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkişafına ciddi təsir göstərdiyinə görə 

dinamik templə sosial və iqtisadi həyatın bütün sahələrinə tətbiq olunur. Hal-hazırda İKT-

nin əhatə dairəsi hökumət təşkilatlarını, qeyri-hökumət və özəl qurumları, iqtisadi-sosial, 

elm-mədəniyyət, ictimai-siyasi, təhsil və s. sahələri əhatə edir. İKT-nin inkişafı “biliklər 

iqtisadiyyatının”, başqa sözlə neftsiz iqtisadiyyatın qurulmasına təkan verir. Ona görə də 

Azərbaycanda neft sahəsinə alternativ İKT sektorunun inkişaf etdirilməsi dövlətin iqtisadi 
siyasətinin vacib istiqamətlərindən hesab olunur. 

İnformatika fənninin məqsədi 

İnformatika fənninin əsas məqsədi insanlarda məntiqi və alqoritmik təfəkkür tərzini, 

məsələlərin səmərəli həlli üsullarının seçilməsinə yönəlmiş yaradıcı və əməli düşünmə 

qabiliyyətlərini formalaşdırmaq, həmçinin onların gündəlik qarşılaşdıqları problemlərin 

həlli üçün tələb olunan zəruri informasiyaları kompüter vasitəsilə ala bilmələri sahəsində 

texniki bacarıq və vərdişlərin öyrədilməsidir. Hazırda cəmiyyətin və onun bütün sahələrinin 

inkişafı İnternetin artmaqda olan intellektual imkanlarından və informasiya resurslarından 

geniş istifadə olunması ilə əlaqədardır. Ona görə də konkret halda “İnformatika” kursunun 

tədrisinin əsas məqsədi və vəzifəsi insanları İnformatikanın elm və informasiya sənayesi 

sahəsi kimi, həmçinin fərdi kompüterlərin və İnternetin müasir vəziyyəti ilə, eləcə də ən 

müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanları və tətbiq dairələri ilə 

tanış etmək, onlarda həmin texnologiyalardan səmərəli istifadə sahəsində vərdişlər 

aşılamaqdır. 
İnformatikanın və IKT-nin yeni elm sahəsi kimi inkişafı 
Hazırda İKT müstəqil və yeni elm sahəsi kimi formalaşır. İKT təbiət elmlərinin 

tərkibinə daxil olmaqla texniki elm kimi xarakterizə olunur və fundamental informatikanın 

bir bölməsidir.  

Kompüter qrafikası, rahat interfeyslər, multimedia texnologiyaları, geoinformasiya 

sistemləri, intellektual korporativ şəbəkələr, neyroşəbəkə texnologiyaları, tərcümə 

proqramları, virtual sistemlər və s. kimi bir çox aktual elmi-praktik problemlər İKT elminin 
perspektiv fundamental və tətbiqi tədqiqat istiqamətləridir. 

İnformatika fənninin əhəmiyyəti və vəzifələri 

İnformatikanın ən mühüm və vacib fənlərdən biri kimi əksər dünya ölkələrinin təhsil 

sistemlərində öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. İnformatika insanın zehni inkişafına 

kömək edir, məntiqi təfəkkürün formalaşmasında, mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərinin 

yüksəlməsində əhəmiyyətli rol oynayır. İnformatika bir elm sahəsi kimi gündəlik həyatda, 

dəqiq və humanitar elm sahələrinin inkişafında, texnika və müasir texnologiyaların 

təkmilləşdirilməsi prosesində ortaya çıxan problemlərin həllində insanların yaxın 

köməkçisinə çevrilir. İnformatika insanların elmi, praktiki biliklərinin genişlənməsində, 

yeni ixtisaslara yiyələnməsində mühüm rol oynayır. 

İnformatika  fənninin əsas tərkib hissələri 

İnformatika fənni üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılmasını təmin etmək 

üçün fənnin əsas məzmununun zəruri hesab edilən aşağıdakı tərkib hissələri mövcuddur:  

İnformasiya və informasiya prosesləri. İnformasiya öyrənilən obyektlər və hadisələr 

haqqında olan bilik və məlumatları göstərir. Həmin biliklər müəyyən faktlar və onlar 

arasındakı asılılıqlar şəklində ifadə olunur. İnformasiya prosesləri informasiyalar üzərində 

yerinə yetirilən müxtəlif proseslərin məcmusu kimi başa düşülür. İnformasiya proseslərinə 

müxtəlif təlim prosesində, idarəetmədə, qərar qəbul etmədə texniki layihələrin işlənməsi və 

s. zamanı baş verən informasiya çevrilmələri də aiddir. İnsan öz fəaliyyəti prosesində ətraf 
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aləmdən informasiya almadan keçinə bilməz və bu əsasda onu əhatə edənlərlə informasiya 

mübadiləsində olur, həmin proseslərə şüurlu, hərtərəfli və məntiqi yanaşır. 

Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma. 

Kompüterlərdən istifadə etməklə obyektin modelinin qurulması bir neçə zəruri mərhələləri 

əhatə edir. Formallaşdırma mərhələsində tədqiqat obyekti haqqında olan nəzəri fikirlər, 

müvafiq anlayışlar, əsas təsiredici amillər, inkişaf göstəriciləri, asılılıqlar, 

qanunauyğunluqlar və s. əsasında onun konseptual modeli qurulur-yəni obyektin riyazi 

modeli yaradılır. Riyazi modelin reallaşdırılması üçün həll alqoritmi işlənilir və həmin 

alqoritm proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə kompüter proqramına çevrilir. Alınmış 

kompüter modelinə tədqiqat obyektinə aid real informasiyalar daxil edilir və nəticədə 

obyektin informasiya modeli alınır. Məhz bu model imkan verir ki, müəyyən dəqiqliklə 

obyektin vəziyyəti haqqında real situasiya öyrənilsin, onun nəticələri proqnoz edilsin və 

müəyyən eksperimentlər aparılsın. Proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə intellektual 

xüsusiyyətlərə malik olan bütün kompüter proqramlarının yaradılması da riyazi üsul və 

vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilir. Məhz bu cür proqramların meydana gəlməsi 

ilə də süni intellekt anlayışı formalaşır. Bu istiqamətdə yaranan intellektual sistemlər 

insanın yaradıcı fəaliyyətinin, təxəyyülünün nəticəsi olan biliklərin emalına əsaslanır.  

Qeyd edilənlər onu deməyə əsas verir ki, ətraf aləmdəki müxtəlif tipli, formalı 
proseslərin formallaşdırıla bilməsi və onun əsasında obyektin kompüter modelinin 

qurulması, müəyyən proseslərin başvermə ardıcıllığının öyrənilməsi, məsələlərin həlli 

ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi vacibdir və onsuz kompüter vasitəsi ilə yeni məsələlərin 

həlli mümkün deyildir. 

Kompüter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri. Müasir 

kompüterlər bir-birini tamamlayan iki - texniki təminat hissəsindən(qurğulardan) və 

proqram-informasiya təminatından ibarətdir. Kompüter hər hansı işi özünün texniki 

qurğuları vasitəsi ilə proqram əsasında yerinə yetirir. Onun proqram təminatı kompüterin 

yaddaş qurğularında saxlanılan və kütləvi istifadə olunan proqramlar toplusundan 
ibarətdir. 

İKT kursuna mətn və qrafiki redaktorlar, elektron cədvəllər, verilənlər bazası, 
telekommunikasiya vasitələri, multimedia texnologiyaları, audio-video konfrans, İnternet, 

informasiya sistemləri və s. daxildir və onların öyrənilməsi praktik istifadə baxımından 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması. Cəmiyyətin inkişaf tarixində üçüncü qlobal 

sosial-texniki inqilab kimi qeyd olunan müasir İKT ictimai həyatın informasiyalaşdırılması 
prosesi kimi reallaşır. 

 
İnformatikanın və İKT-nin digər elm sahələrində tətbiqi 

İnformatikanın son dövrlərdəki inkişafı onu hesablama texnikasının köməyi ilə verilənlərin 

emalının üsul və vasitələri haqqında olan texniki bir fənndən, nəinki texniki sistemlərdə, 

həmçinin təbiətdə və cəmiyyətdə informasiya və informasiya prosesləri haqqında olan 

fundamental elmə çevirdi. İnformatika həmçinin elmlər sistemində birləşdirici funksiyasını 
yerinə yetirərək bir sıra yeni elmi istiqamətlərin yaranmasına və inkişafına səbəb olmuşdur. 

İnformatikanın çox tətbiq olunan sahələrindən biri iqtisadiyyat olduğundan və iqtisadi 

sahələrə aid daha çox informasiyaların emalına xüsisi ehtiyac yarandığından informatika ilə 

iqtisadiyatın çox cəhətli qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi digərlərindən daha nümunəvi 

xarakter daşıyır. Ona görə də burada iqtisadiyyat elminin nümunəsində İnformatikanın 

tətbiqi məsələlərinin təhlilinə baxılır. Riyaziyyatın iqtisadiyyata tətbiqi ilə bağlı iqtisadi-

riyaziyyatın, iqtisadi-riyazi üsul və modellərin inkişafı da informatikanın iqtisadiyyatda 

tətbiqinə geniş yol açdı və informatikanın xüsisi bölməsi kimi iqtisadi informatika 

formalaşdı. 
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İnformatika və iqtisadiyyat arasında sintez prosesləri daha mürəkkəb xarakter alır. Əvvəla 

informatika iqtisadiyyatda tətbiq olunaraq, onun inkişafına təkan verir və iqtisadi 

informatika yaranır. 
Bundan başqa, informatika elmi və müasir informasiya texnologiyaları iqtisadiyyata o 

qədər nüfuz etmişdir ki, artıq iqtisadiyyat özü də bir elm olaraq dəyişmiş və yeni anlayışlar 

meydana gətirmişdir. Belə ki, informasiya texnologiyalarının tətbiqinin müasir səviyyəsi 

yeni infrastrukturun, yeni iqtisadi mühitin yaranmasına səbəb olmuşdur ki, bu zaman 

iqtisadiyyat özü də yeni forma və məzmun kəsb etmişdir. Bu sahə artıq bazar iqtisadiyyatı 
anlayışlarına müvafiq olaraq elektron və ya rəqəmsal iqtisadiyyatı adını almağa 

başlamışdır. Bunlarla yanaşı iqtisadiyyat özü informatikaya təsir edir, onu öyrənir, ona 

iqtisadi obyekt kimi baxır. Bununla bağlı yaranan problemlərin öyrənilməsi isə 

informatikanın iqtisadiyyatı bölməsinin üzərinə düşür. 

Son illərdə isə informatika və ya informasiya texnologiyaları demək olar ki, cəmiyyətin və 

elmin bütün sahələrinə kütləvi şəkildə tətbiq olunmağa başlandığından onun sahələr üzrə 

tətbiqi informatika bölmələri formalaşmağa başlamışdır. Nəticədə riyazi informatika, 
nəzəri informatika, texniki informatika, geoinformatika, tibbi informatika, kimyəvi 
informatika, bioinformatika, aqrar informatika, tarixi informatika, sosial informatika, 
hüquqi informatika, pedaqoji informatika, siyasi informatika, psixoinformatika və s. kimi 

elmi sahələr əmələ gəlmiş və inkişaf etmişdir. 

Bununla yanaşı əks proses də baş verməkdədir. Yəni informatika müxtəlif sahələrə tətbiq 

olunaraq həmin sahənin yeni inkişaf xüsusiyyətlərini, problemlərini meydana çıxardığı 
kimi, həmin sahələr də öz növbəsində informatikanın qarşısında ona xas olan yeni 

problemləri yaradır. Misal üçün informatikanın cəmiyyətin bir çox sahələrində, o cümlədən 

hüquq-mühafizə orqanlarında, hüquqşünaslıqda, hüquqi proseslərdə geniş tətbiqi 

informasiya texnologiyalarının özünün hüquqi problemlərini yaratmışdır. 
 
 
İnformatika elmi 

İnformatika (ingiliscə “informatics”) termini informasiya və avtomatika sözlərindən 

yaranmışdır. Bu termini ilk dəfə fransızlar (1960-cı il) avtomatlaşdırılmış informasiya emalı sahəsini 

adlandırmaq üçün istifadə etmişlər. Xaricdə bu termin “Kompyuter elmi” (“Computer science”) 

termini ilə uyğunlaşdırılır, yəni bu iki termin sinonim kimi işlədilir. 

Hazırda “İnformatika” informasiya proseslərinin (informasiyanın toplanması, ötürülməsi, 

saxlanması və emalı) kompyuter texnikası vasitələri ilə avtomatlaşdırılmasından bəhs edən elm 

sahəsi kimi formalaşmışdır.  

İnformatika elminin əsas tərkib hissələri 

İnformatikanın əsasını aşağıdakı elm sahələri tutur: 

Hardware (aparat) – hesablama texnikası, aparat vasitələrinin işlənməsi. EHM-lər, onların 

quruluşu, qurğuları, onlardan istifadə qaydaları və s. öyrənən sahədir. 

Software (proqram) – proqram təminatının işlənməsi. EHM-də istifadə olunan bütün 

proqramlar, onların təyinatı, təsnifatı, tədqiq qaydaları, yaradılma qaydalarını öyrənən sahədir. 

Brainware – alqoritmik dillər. Məsələnin EHM-də həlli üçün alqoritmləri öyrənən sahədir. 

İnformatika elminin predmeti informasiyadır.  

İnformasiya anlayışı, onun formaları və xassələri 

İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə, şərhetmə, məlumatvermə mənalarını 
daşıyan “informatio” sözündən yaranmışdır. İnformatikada informasiya ilkin və təyin olunmamış 

anlayış kimi qəbul olunur. 

İnformasiya ifadə olunma formasından asılı olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar, faktlar, 

hadisələr, proseslər və s. haqqında olan məlumat və biliklərdir. Biliklər isə müəyyən faktlar və onlar 

arasındakı asılılıqlar şəklində ifadə olunur. 

İnformasiyanı yaratmaq, ötürmək, saxlamaq, emal etmək mümkündür. İnformasiyalar 

təbiətdə siqnallar şəklində ötürülür və iki tipə ayrılır: analoq və rəqəmli. İnsanlar öz hissiyyat 

üzvlərinə görə analoq, kompyuterlər isə rəqəmli informasiyaların köməyilə fəaliyyət göstərir. 
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Müxtəlif intensivliyə malik olan siqnallar müxtəlif informasiyaları daşıyır. Bu tipli 

informasiyanı analoq informasiya adlandırırlar. Analoq informasiya kəsilməzdir – biz təbiətdə heç 

bir vaxt iki eyni rəngli yarpaq və ya iki eyni formalı iki bulud görə bilmərik. Kompyuterdə 

informasiya başqa xüsusiyyətə malik verilənlər şəklində təsvir olunur. Şəkildə hər hansı rəng nə 

qədər parlaqdırsa, kompyuterin yaddaşında bu siqnal bir o qədər artıq olur. Bunları səs və başqa 

siqnallar haqqında da demək olar. Bu formada təsvir edilən informasiya rəqəmli informasiya 

adlanır. Rəqəmli informasiya diskretdir, belə ki, səs, rəng və formaların sonsuz müxtəlifliyinin 

təsviri üçün ədədlərin müəyyən və sonlu sayından istifadə edilir. Analoq informasiyanın rəqəmli 

şəkildə təsviri analoq-rəqəmli çevrilmə adlanır. Bu çevrilmədə istifadə edilən ədədlər nə qədər 

müxtəlif olarsa, rəqəmli informasiyanın diskretliyi, yəni onun dəqiqliyi də bir o qədər çox olar, 

başqa sözlə, rəqəmli informasiya analoqa bir o qədər yaxın olar. Başqa sözlə, analoq informasiya 

deyildiyi kimi təsvir edilir və insanın duyğu üzvləri ilə qəbul edilir. Rəqəmli informasiya isə 

kompyuterin emal etdiyi informasiyadır və kodlarla ifadə olunur.  

İnformasiyanın 1) faydalılıq, 2) tamlıq, 3) həqiqilik, 4) qiymətlilik, 5) təzəlilik və s. kimi 

xassələri vardır. 

İnformasiyalar yaranmasına, qəbul edilməsinə, ötürülməsinə, ifadə formalarına və 

vasitələrinə, istifadəsinə və s. görə müxtəlif cür qruplaşdırıla bilər. 

İnformatikada fakt, məlumat, xəbər terminləri çox vaxt “verilənlər” sözü ilə ifadə olunur. 

“Verilənlər” (ing. data) texniki vasitələrlə (məsələn, kompyuterlə) saxlanması, emal edilməsi və 

ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir edilən (kodlaşdırılan) məlumatdır. “Verilən” termini latınca 

“datum” (fakt) sözündən yaranmışdır. Lakin verilən bəzən konkret və ya real fakta uyğun gəlməyə 

bilər. Verilənlər bəzən qeyri-dəqiq, həqiqətdə mövcud olmayan anlayışları ifadə etməyə bilər. Odur 

ki, verilən dedikdə öyrənilən obyektin, hadisənin və ya fikrin təsviri başa düşülür. 

Verilən ümumi halda ad, qiymət, tip və struktur xarakteristikaları ilə təyin olunurlar. 

Verilənlərin tip xarakteristikasından əsasən proqramlaşdırmada istifadə edilir. Tipinə görə 

verilənləri 4 qrupa ayırırlar: 
- hesabi (və ya rəqəm tipli); 
- mətn (və ya simvol tipli); 
- məntiqi tipli; 

- göstərici tipli. 

Hesabi verilənlərdə qiymət rəqəmlərlə ifadə olunur (Məs., “yaşı–28”). Mətn tipli 

verilənlərdə qiymət sözlə (simvollarla) ifadə olunur (Məs., “qırmızı rəngli”). Məntiqi verilənlərdə 

qiymət məntiqi kəmiyyətlə ifadə olunur (məs., “18 ədədinin tək ədəd olması doğru deyil”). Göstərici 

tipli verilənlərdə isə proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunur. Qeyd 

edək ki, proqramlaşdırmada verilənlər həmçinin say sisteminə, təsvir formasına, ölçüsünə görə də 
xarakterizə edilir. 

İnformasiyanın təsvir üsulları 
Kompyuterdə verilənlər ikilik say sisteminin rəqəmləri ilə təsvir olunur. Verilənlərin bu cür 

təsviri ikilik kod adlanır. İnformasiyanın ikilik rəqəmlərlə yazılması ikilik kodlaşdırma, ikilik 

rəqəmlərin özləri isə bit (ing. binary digit – ikilik rəqəm) adlanır. Bit – informasiyanın ən kiçik ölçü 

vahididir. 
Bit çox kiçik vahid olduğundan, kompyuter texnikasında informasiya vahidi kimi 8 bitdən 

ibarət olan baytdan istifadə edilir. Baytda hər bir bit yalnız iki qiymət – 0 və 1 ala bilər.  
 
 

İnformasiya prosesləri və onların avtomatlaşdırılması 
İnformasiya cəmiyyəti  

Müasir dövrdə İKT cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən vacib amillərdən birinə 

çevrilmişdir. Cəmiyyətin inkişaf tarixində üçüncü qlobal sosial-texniki inqilab kimi qeyd olunan 

müasir informasiya texnologiyaları, ictimai həyatın informasiyalaşdırılması prosesi kimi reallaşır. 

Formalaşan informasiya dünyası daha çox insanı əhatə edərək cəmiyyəti daha da inkişaf etdirir, ilk 

növbədə münasibətlərin forması və məzmunu dəyişir. İnformasiya cəmiyyəti quruculuğu və ya 

başqa sözlə desək cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ölkənin intellektual potensialından səmərəli 

istifadə edərək hərtərəfli inkişafı təmin edir. Hazırda ictimai şüurda İKT-dən biznesdə, siyasətdə, 
idarəetmədə, səhiyyədə, mədəniyyətdə, elmdə, təhsildə, sənayedə və digər sahələrdə istifadə 

məsələlərinin aktuallığı və zəruriliyi tam qəbul olunmuşdur. İndiki dövrdə məlumat almaq imkanı 
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güclü olan vətəndaş cəmiyyətinin qurulması gələcək bəşər sivilizasiyasına doğru mühüm bir 

addımdır. Azərbaycanda informasiyalaşmış cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərinə qlobal informasiya 

mühitinin yaradılması, sosial və iqtisadi fəaliyyətin yeni formalarının (məsafədən təhsil alma, 

elektron ticarət, tele iş, elektron demokratiya, elektron hökumət və s.) meydana gəlməsi, 

informasiya və bilik bazarının yaradılması, müxtəlif səviyyədə informasiya mübadiləsi sistemlərinin 

inkişafı, vətəndaş və təşkilatların istənilən məlumatı almaq, onu yaymaq və ondan istifadə etmək 

kimi hüquqlarının tam təmin edilməsi və s. aiddir. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ölkə 

iqtisadiyyatının bütün sahələrində səmərəliliyin artırılmasına, qiymətlərin azaldılmasına, dövlət 

orqanlarında elektron sənəd mübadiləsinin, elektron ticarət sistemlərinin tətbiqinə, məhsul və 

xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə köməklik göstərəcəkdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatında 

İKT, bilik tutumlu istehsal sferaları və digər elmi-texniki sahələr inkişaf edərək respublikada 

İnformasiya cəmiyyətinin və bilik iqtisadiyyatının formalaşmasına zəmin yaradaraq cəmiyyətin 

sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrinin dinamik və davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. 

Tələbələrin cəmiyyətdə normal fəaliyyəti üçün müxtəlif tipli və xarakterli informasiya resurslarını 
əldə etməsinə və İnternetin xidmətlərindən geniş istifadə edə bilməsinə yardım göstərilir və şərait 

yaradılır. Tələbələrdə informasiya mədəniyyəti vərdişləri formalaşır. Onun cəmiyyətin tarixən 

formalaşması, inkişaf etməsini informasiya emalının sürətliliyi baxımından dərk etməsinə köməklik 

göstərilməlidir. 

Bu məzmun xətti həm də tələbələrdə yüksək texnologiyalardan istifadənin səmərəliliyi, 

imkanları, perspektivliyi, hansı müsbət və ya mənfi nəticələrə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı 
keyfiyyətlərin aşılanmasına imkan yaradır. 

 
 
İnformasiyanın kodlaşdırılması 

1. Kodlar və kodlaşdırma 

Əgər N hər hansı təbii dildə cümlədirsə, onda N-ə heç olmasa üç müxtəlif üsulla yığılmış işarələr ardıcıllığı kimi baxmaq olar.  
Birincisi: N hərf, rəqəm, durğu işarələri və s. ardıcıllığıdır.  
İkincisi: sözə işarə kimi baxsaq, N sözlər ardıcıllığıdır.           Üçüncüsü: bütün cümləyə bir işarə kimi baxsaq, N bir  
işarədir. 
Birinci cür anlam informasiyanı kompyuterə köçürərkən, ikinci – stenoqrafik ixtisarlar zamanı, üçüncü isə bir təbii dildən digərinə 
atalar sözünü çevirərkən (bu zaman mənalar eyniləşir, tərcümələr isə yox) istifadə olunur. Diskret məlumat (sonlu və ya sonsuz) 
işarələr ardıcıllığıdır. 
Hissetmə üzvləri ilə bağlı və yaxud bu baxımdan diskret məlumatın işarələrini sonlu ardıcıllıqlara bölürlər və onlara sözlər deyirlər. 
İşarələr yığımını sözlərin daha az işarəylə düzəldilməsi vasitəsilə əldə etmək olar. Məsələn, ikilik işarələr yığımı: {L,O}. 
İkilik işarələr yığımından alınan sözlərə ikilik sözlər deyəcəyik. Bu sözlərin eyni uzunluqda olması məcburi deyil. Belə olmağına 
baxmayaraq, n tərtibli (dərəcəli) ikilik işarə, n tərtibli ikilik kod (məsələn, 7 tərtibli İSO ikilik kodu) mövcudur.  
Bəs kod nədir ? Kod bir işarələr (və ya sözlər) yığımından digərinə inikası təmin edən qaydadır. Başqa tərzdə desək, kod belə inikas 
zamanı aınan surətlər (obrazlar) çoxluğudur. Bu prossesin özü isə kodlaşdırma adlanır. 
Kodlaşdırma zamanı hər bir obraz ayrıca işarə təşkil edirsə, onda belə inikas şifrləşdirmə, obrazlar isə şifr adlanır. Bu inikas birqiymətli 
olduqda ona müraciət kodaçma və ya şifraçma adlanır. 
Kodlara aid misallar: 
            1. Morze əlifbası. 
            2. Trisime kodu (latın əlifbasının simvollarına-hərflərinə 1,2,3 ərəb rəqəmlərinin uyğun kombinasiyalarını qarşı qoyur): 
A↔111, B↔112, C↔113, D↔121, E↔122,  F↔123,    G↔131,   H↔132,     İ↔133,   J↔211,      K↔212,     L↔213,   
M↔221,  N↔222,    O↔223,  P↔231,    Q↔232,      R↔233, 
S↔311,   T↔312,     U↔313,  V↔321,   W↔322,     X↔323, 
Y↔331,  Z↔332,     . ↔333 
            3. Onluq say sisteminin əlifbası on ərəb rəqəmindən ibarətdir: {0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9}. 
4. Roma say sisteminin əlifbası: {I, V, X, L, C, D, M}. Bu simvollar onluq say sistemində aşağıdakı kəmiyyətlərə uyğundur: I(1), V(5), 
X(10), L(50), C(100), D(500), M(1000). 
5. İBM firmasının informasiya mübadiləsi üçün istifadə etdiyi standart kodlar(ASCII, Unicode). 
Trisime kodu bərabərğüçlüdür. Beləki, hər bir kod kombinasiyası üç simvola malikdir. Morze əlifbası isə qeyri- bərabərğüçlüdür. 
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Son vaxtlar {L,O} ikilik işarələrı {1,0} ikilik rəqəmləri ilə əvəz olunur. İkilik say sistemində yazılmış ədəd, ikilik ədəd, dedikdə ikilik 
rəqəmlərdən düzəldilmiş söz başa düşəcəyik. 
Rəqəmlər, təbii ki, say sisteminin əlifbasını təşkil edir. 
Ardıcıl və paralel ötürmə. Sabit uzunluqlu ikilik kodlarda sözlər bilavasitə bir- birinin ardınca qələ bilər. Yəni ikilik işarələrin vahid 
ardıcıllığı alınar. Belə olan surətdə kodaçma birqiymətli olur.  
Müxtəlif uzunluqlu kod sözlərinin açılması isə, ümumiyyətlə desək, mümkün deyil. Ancaq, müəyyən şərtlər daxilində müxtəlif 
uzunluqlu kod sözlərinin açılması mümkündür. 
Fano şərti (“önşəkilçilik xassəsi”). Heç bir kod sözü digər kod sözünün başlanğıcı ola bilməz. Bu isə sözlər arasında ayırıcı olduqda 
mümkündür.  
Paralel ötürmədə ancaq eyni uzunluqlu  sözlərdən isitifadə olunur. 
Simvollar. İşarə və onun mənasını ayırd etmək laımdır. Məsələn, “ . ” riyaziyyatda vurma əməlinin işarəsini, digər tərəfdən 
proqramlaşdırmada ayırıcı (onluq nöqtə - tam və kəsr hissəni ayıran), təbii dildə nəqli cümlənin sonunu və s. bildirir. Qeyd etdiyimiz 
kimi, işarə öz mənası ilə birlikdə simvol adlanır. Hər bir məlumatın mənası var. Odur ki, məlumata simvol kimi baxmaq olar. Bu 
simvol, məlumata onunla verilən informasiyanın birləşməsi nəticəsində alınır. 
Bəzən müxtəlif işarələr eyni məna verir (məsələn, "·", "*", "x"–simvolları riyaziyyatda vurma əməlinə aiddir) və yaxud tərsinə - eyni 
işarə müxtəlif mənalar  bildirir (əvvəldəki misalda qeyd etdiyimiz kimi). Zənnimizcə, bu da düzgün deyildir. Beləki, eyni bir 
strukturda(konstruksiyada, şərhdə, qurmada, elmdə, dildə, mədəniyyətdə və b.k.) bir simvol bir və ancaq bir məna kəsb edən işarə 
kimi qəbul edilməlidir. 

 
 

Kompüter yalnız ədədi informasiyaları emal edir. Digər informasiyalar  kompüterdə emal 
olunmaq üçün ədədi(rəqəmsal) şəklə çevrilməlidir. Hərfi şəkildə olan informasiyanın rəqəmlərə 
uyğunlaşdırılması kodlaşdırma adlanır. Kod informasiyanın təsvir olunması üçün  sonlu sayda şərti 
işarələr sistemidir. İnformasiya verilənlər formasında mühafizə edilir. Verilənlərin yazılması-siqnalların 
qeyd edilməsi prosesidir. İnformasiya kodlaşdırma vasitəsilə verilənlər formasına keçir. 

Üç əsas kodlaşdırma sistemi var: analoq, cədvəl və rəqəm kodlaşdırma sistemi. 
Analoq kodlaşdırması − verilənlər ardıcıllığının fiziki təbiətini dəyişdirir. Analoq kodlaşdırmasını 

reallaşdıran texniki qurğulara fotoqrafik qurğuları(rəqəmsaldan başqa), maqnitafonları, videokameraları 
və s. misal ğöstərmək olar. 

Cədvəl kodlaşdırması−siqnal elementlərinin mövcud model nümunələri ilə dövri olaraq 
müqayisəsinə əsaslanan informasiya texnologiyalarıdır. Bütün yazı növləri cədvəl kodlaşdırılmasina 
əsaslanır. 

Rəqəm kodlaşdırması−qeyd edilən siqnalların ölçmə nəticələrinə uyğun kəmiyyət 
qiymətlərinin yazılması yolu ilə kodlaşdırma üsuludur. 

Mətni informasiyaların kodlaşdırılmasında ASCII(1963-cü ildə-I, 1968-ci ildə isə II versiyası 
hazırlanmışdır), Unicod(1991-ci illərdə), KOİ-8R, İSO-88 sistemlərindən, qrafiki informasiyaların 
kodlaşdırılmasında(rastr) RGB(Red-Green-Blue), CMYK(Cyan– mavi, Magenta–purpur, Yellow–sarı, 
black–qara), High Color (high color–bol rəng) , vektor qrafikasında PS(PostScript) və EPS  formatlarından, 
musiqi fayllarında  WAV, MIDI, video informasiyanı isə  AVI (Audio-Video Interleaved), MPEG (Moving 
Pictures Experts Group) formatlarından  istifadə edilir.  

Yalnız rəqəmlərlə ifadə olunan informasiyaya kodlaşdırılmış informasiya deyilir. Bunun üçün 
istifadə olunan rəqəmlərə kodlar deyilir.  

Kompyuterdə informasiya yalnız kodlaşdırılmış şəkildə emal olunur və kodlaşdırma üçün ikilik 
say sistemindən – binar koddan, ikilik koddan istifadə olunur. İkilik kod “0” və ya “1” rəqəmlərindən 
hansısa biri deməkdir. 

 
1 bayt = 8 bit 
1 Kbayt = 1024 bayt = 210 bayt 
1 Mbayt = 1024 Kbayt = 210 Kbayt = 220 bayt 
1 Gbayt = 1024 Mbayt = 210 Mbayt = 220 Kbayt = 230 bayt 
1 Tbayt = 1024 Gbayt = 210 Gbayt = 220 Mbayt = 230 Kbayt = 240 bayt 
1 Pbayt = 1024 Tbayt = 210 Tbayt = 220 Gbayt = 230 Mbayt = 240 Kbayt = 250 bayt 
1 Ebayt = 1024 Pbayt = 210 Pbayt = 220 Tbayt = 230 Gbayt = 240 Mbayt = 250 Kbayt = 260 bayt 
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1 Zbayt = 1024 Ebayt = 210 Ebayt = 220 Pbayt = 230 Tbayt = 240 Gbayt = 250 Mbayt = 260 Kbayt = 270 bayt 
Mətn tipli informasiyanın kodlaşdırılması  

Mətn tipli informasiyanın baytlarla kodlaşdırılması bir neçə müxtəlif standarta əsaslanır, lakin 
əsas standart ABŞ-da ANSI Milli insitutunda işlənilmiş ASCII (American Standard Code or Information 
Interchange) standartı olmuşdur. Bütün tələblərin hər kəs tərəfindən ödənilməsinin təmin edilməsi 
üçün aşağıdakılar qəbul edilmişdir: 

1. Hər biri bir bayt təşkil edən 256 koddan ilk 32-si (0-dan 31-ə qədər) kompyuter, printer və 
başqa qurğuların istehsalçılarına verilmişdir. Onlar bu kodları istədikləri əməliyyat üçün təyin edirlər. 
Lakin sonradan istehsalçılar tərəfindən bu kodlar üçün də standartlar işlənilmişdir, bu standartları qəbul 
etməyənlər isə sadəcə olaraq öz məhsullarını sata bilmədiklərinə görə bazardan çəkilmişlər. Məsələn, 
bütün kompyuter sistemlərində 13 kodu mətn daxil edilərkən abzasın bitməsi və yeni abzasın başlaması 
üçün istifadə edilir. 

2. Qalan kodlar cədvəli iki hissəyə bölür: 32-dən 127-yə qədər olan kodlar dünyadakı bütün 
kompyuter sistemlərinin istifadə etdiyi simvolların kodlarını təşkil edir. 128-dən 255-ə qədər olan 
kodları isə hər bir ölkə özünə uyğun şəkildə yerləşdirə bilər. 

 
Şəkil 1. ASCII cədvəli 

ASCII cədvəlindən başqa digər kodlaşdırma sistemləri də mövcuddur. Bunlara misal olaraq 
Windows 1251, КОИ-8 və s. sistemlərini göstərmək olar. Bu sistemlərdə 1 simvolun kodlaşdırılması 
üçün 8 bit və ya 1 bayt  istifadə edilir. 

1991-ci ildə 16-bitlik Unicode (Yunikod) sistemi təklif edilmişdir. Bu sistemdə hər bir simvolun 
kodlaşdırılması üçün 2 bayt istifadə edilir: 1 bayt – simvolun kodlaşdırılması üçün, bir bayt isə əlamətinə 
görə ayrılır. Bununla yanaşı Unicod kodlaşdırma üsulunun ASCII standartı ilə informasiya uyğunluğu 
təmin edilir. 

Unicode nə deməkdir? Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əvvəllər hər bir simvolun kodu yalnız bir 
baytdan ibarət idi, Unicode standartında isə hər bir simvol 2 bayt ilə kodlaşdırlır, bu da eyni zamanda 
65536 simvolun işlədilməsinə yol açır. Bu ədəd isə dünyanın bütün əlifbalarını özündə saxlaya bilər. Bu 

65536 kodun arasında “Ə”, “ə” hərfi üçün də (türk əlifbasında olduğundan dilimizin o biri “qeyri-
standart” hərflərinin Unicode kodları əvvəldən məlum idi) yer tapıldı.  

Nəhayət, 28 iyul 2001-ci ildə Azərbaycan dili üçün Unicode (2-baytlıq) və qeyri-Unicode (1 

baytlıq) simvol kodlaşdırmaları və həmçinin klaviatura düzümü qəbul edildi. Əslində Unicode standartı 
çoxdan tətbiq olunurdu və bu sadəcə rəsmiləşdirildi. 

Əlifba qaydası. 

İstənilən dilin əsasını əlifba təşkil edir. Əlifba – istifadə edilən simvolların sonlu çoxluğudur. 

Əlifba qaydası hər hansı əlifbanın simvollarından təşkil olunmuş mətndə olan informasiyanın miqdarını 
hesablamağa imkan verir.  
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Əlifbada olan simvolların sayı əlifbanın qüvvəti adlanır. Məsələn, azərbaycan əlifbasında 32, 

ingilis əlifbasında 26, onluq say sistemində 10, ikilik say sistemində 2 simvol var.  

Əlifbadakı hər bir simvol müəyyən informasiya daşıyır.  

Əlifbanın bir simvolunun daşıdığı informasiyanın qiyməti – I aşağıdakı düsturla hesablanır: 
I=log2N 

Burada N - əlifbanın qüvvətidir və onu aşağıdakı düsturla hesablamaq olar: 
N=2I 

Bildiyimiz kimi, kompyuter sistemində 256 simvolluq əlifbadan istifadə edilir. Yəni ASCII 
cədvəlində 256 simvol olduğundan, N=256, I = log2256=8, I = 8 bit = 1 bayt. Yəni hər bir simvol yaddaşda 
8 bit və ya 1 bayt yer tutur. 

Kompyuter qrafikası ilə işləmək üçün əsasən iki tip proqramdan - rastr və vektor tipli 
redaktorlardan istifadə edilir. Rastr tipli redaktorlarda şəkil nöqtələr çoxluğundan ibarət olur. Bu 
nöqtələr piksel adlanır. Piksel – rastr qrafikasında şəklin minimal ölçü vahididir.  

 
Rastr tipli redaktorlara Paint, Photoshop, Photofinish və başqa proqramları misal göstərmək 

olar. Bu proqramlarda yaradılmış şəkillərin formatları: bmp, tiff, pcx, gif, jpeg və s.  
Vektor tipli redaktorlarda isə xətlər və xətlərdən yaradılmış fiqurlardan istifadə edilir.  

 
Vektor tipli redaktorlara isə misal olaraq CorelDraw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand və 

s. göstərə bilərik. 

 
 

 

Say   sistemləri 

Kompüterdə informasiya emalının təşkili məsələlərində say sistemləri və ədədlərin 

xüsusi kodlaşdırılması vacib yer tuturlar. Say sistemi ədədlərin rəqəmlər adlanan məhdud 

simvollar əlifbası vasitəsilə ifadə olunması üsuludur. Say sistemi kodlaşdırmanın bir formasıdır. 

Müəyyən əlifba vasitəsilə müəyyən üsullarla yazılan sözə kod, kodun alınması prosesinə isə 

kodlaşdırma deyilir. 
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Say sistemləri iki cür olur: mövqesiz və mövqeli. Mövqesiz say sistemlərində ədədi təşkil 

edən rəqəmlərin qiymətləri, onların tutduğu mövqedən asılı olmur. Bu say sistemlərində 

rəqəmin qiyməti onun qrafik təsviri ilə müəyyən olunur. Mövqesiz say sistemlərinin tipik 

nümayəndəsi Roma say sistemidir. Roma say sistemində I – bir, V – beş, X – on, L-əlli, C – yüz, 

D-beş yüz,  M – mindir. Ədədləri təsvir etmək üçün simvolları qiymətlərinin azalma ardıcıllığı ilə 

soldan sağa düzürlər.  Hər hansı simvolun solunda kiçik  qiymətli simvol yazıla bilər. Bu halda 

kiçik qiymətli simvol mənfi işarəli hesab olunur. Məsələn Rum say sistemində 1999 belə yazılır. 

MCMXCIX. 

Mövqeli say sistemlərində ədədi təşkil edən rəqəmlərin qiymətləri onların ədəddəki 

mövqeləri ilə təyin olunur. Ədəddə rəqəmlərin mövqeyi mərtəbə adlanır.  Məsələn 111 ədədi 

eyni rəqəmlərdən təşkil olunmasına baxmayaraq, soldan birinci 1 – yüzü, ikinci 1 – onu, üçüncü 

1 isə vahidi göstərir.  Mövqeli say sistemlərinin tipik nümayəndəsi onluq say sistemidir. Bundan 

əlavə informatikada digər mövqeli say sistemlərindən də istifadə olunur.  

Hər bir say sistemində ədədlərin yazılışı üçün istifadə olunan simvolların sayına say 

sisteminin əsası deyilir. Onluq say sisteminin əsası ondur, yəni burada ədədlərin yazılışı üçün 

on rəqəmdən (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) istifadə olunur. 

Əsası q olan mövqeli say sistemindəki istənilən X ədədini belə ifadə etmək olar: 

X(q)=Xnqn-1+Xn-1qn-2+…+ X2q1+ X1q0+ X-1q-1+…+ X-mq-m     (1) 

burada X(q) – q əsaslı say sistemində verilən ədəd, q – say sisteminin əsası,  Xi – ədədi 

təşkil edən rəqəmlər (Xi< q), n – tam hissədəki mərtəbələrin (rəqəmlərin) sayı, m – kəsr 

hissədəki mərtəbələrin sayıdır. Say sisteminin əsası mötərizədə indeks kimi göstərilir. X(q) 

ədədi adi halda belə yazılır: 

X(q)=XnXn-1…+ X2 X1, X-1X-m 

Vergül işarəsi tam hissəni kəsr hissədən ayırır və mövqelərin çəki qiymətlərinin 

hesablanmasının başlanğıcını təyin edir. 

Məsələn, 1234,56=1103+2102+3101+4100+510-1+610-2 

Qeyd edək ki, (1)−qeyri-onluq say sistemindən onluq say sisteminə keçid düsturudur. 

İnformatikada əsası 2 olan ikilik və bu say sistemi ilə asan əlaqə yaratmağa imkan verən 

8-lik (23) və 16-lıq (24) say sistemlərindən istifadə olunur. 

İnformasiyanın maşındaxili təsviri üçün 2-lik say sistemindən istifadə olunur. 

İkilik say sisteminin əsası q=2-dir. Bu sistemdə ixtiyari ədəd 0 və 1 rəqəmlərinin köməyi 

ilə yazılır və sistemin hər bir rəqəmi bit adlanır. Bitlərlə işləmək əlverişsiz olduqda daha böyük 

vahidlərdən istifadə olunur. Məsələn: dibit-qoşa bit, tribit-üç bitdən ibarət qrup, kvadrobit-

dörd bitdən ibarət qrup. 

İkilik say sistemində istənilən ədədi (1) düsturu vasitəsilə belə ifadə etmək olar: 

x(2)=xn2n-1+xn-12n-2+…+ x221+ x120+ x-12-1+…+ x-m2-m      (2) 

Ədədin ikilik təsviri onluq təsvirinə nisbətən 3,3 dəfə çox mərtəbə tələb edir, lakin 

aşağıdakı səbəblərə görə kompüter texnikasında 2-lik say sisteminə üstünlük verilir: 
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1. İkilik say sisteminin rəqəmlərini (0 və 1) ifadə etmək üçün 2 dayanıqlı vəziyyəti olan 
elementlərdən istifadə olunur. 

2. İkilik ədədlər üzərində hesab əməllərinin aparılması digər say sistemlərinə     nisbətən 
sadə olduğundan, kompüterdə asan həyata keçirilir.  

3. İkilik say sistemi məntiqi kəmiyyətlərin ifadə edilməsi üçün çox əlverişlidir. 
Kompüter üçün məqbul olan 2-lik say sistemi ədədlərin yazılışının uzun olmasına görə 

insan üçün əlverişli deyil. Odur ki, 2-lik və 10-luq say sistemləri arasında əlaqə yaratmaq 

məqsədilə kompüter texnikasında 8-lik və 16-lıq say sistemlərindən istifadə olunur. 8-lik say 

sistemində ədədlər səkkiz – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rəqəmlərinin köməyilə ifadə olunur. Onaltılıq 

say sisteminin əsası 16-dır. 16-lıq say sisteminin 0-dan 9-a qədər rəqəmi onluq say sistemindən 

götürülmüş, qalan 6 rəqəm kimi latın əlifbasının A-dan F-ə qədər hərfləri qəbul olunmuşdur:   

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, S, D, E, F. 

Ədədlərin bir say sistemindən digərinə çevrilməsi 

Kompüter 2-lik say sistemində işləyir, istifadəçilər üçün isə onluq və ya 16-lıq say 

sistemləri əlverişlidir. Odur ki, ədədlərin bir say sistemindən digərinə çevrilməsi lazım gəlir. 2-

lik say sistemində hesab əməlləri Leybnisin adı ilə bağlıdır. 

Ədədlərin bir say sistemindən digərinə keçirmək üçün əvəzetmə, bölmə-vurma 

qaydaları istifadə olunur. 

Əvəzetmə qaydasında  (1) düsturundan istifadə olunur. Bu qaydadan  qeyri-onluq say 

sistemindən(q=2,8,16-lıq) 10-luq say sisteminə çevrilmədə istifadə olunur. Məsələn, başqa say 

sistemlərindən 10-luq say sisteminə çevrilməsinə aid misallara baxaq: 

Misal1.167(8), 2EA43(16) ədədlərini 10-luq say sisteminə çevrilməsi: 

167(8)=182+681+780=64+48+7=119(10) 

2EA43(16)=2164+E163+A162+4161+3160=265536+144096+10256+416+31=191043(1

0) 

Misal2. X(2)=11011,1;  

X(2)=1·24+1·23+0·22+1·21+1·20 +1·2-1=27,5(10) 

X(16)=A1,8;         

X(10)=10·161+1·160+8·16-1=161,5(10) 

Bölmə və vurma qaydası 10-luq say sistemindən qeyri-onluq say sisteminə(q=2,8,16-lıq)  

çevrilmə zamanı istifadə olunur.  Onluq sistemdəki ədədlərin 2-lik, 8-lik, 16-lıq say 

sistemlərində təsvirini almaq üçün ədədlərin tam və kəsr hissələrini ayrı-ayrılıqda həmin 

sistemə çevirmək lazımdır. 

Ədədin tam və kəsr hissəsinin  çevrilmə qaydası müxtəlifdir. Tam hissənin çevrilməsi 

üçün bölmə, kəsr hissənin çevrilməsi üçün vurma qaydası istifadə olunur.   

Bölmə qaydasında  10-luq say sistemində verilmiş tam ədədi q say sisteminə çevirmək 

üçün,  10-luq sistemində olan ədəd   q əsasına bölünür. Qalıqda alınan ədəd q sistemində 

alınacaq ədədin axırıncı rəqəmidir. Əgər qismət q-dən böyükdürsə onda qisməti yenidən q-yə 

bölürük. Bölmə 10-luq say sistemində aparılır və o vaxta qədər davam etdirilir ki, növbəti 
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qismət q-dən kiçik olsun. Sonuncu qisməti və alınmış qalıqları alınma ardıcıllığının əksi 

istiqamətində soldan-sağa yazmaqla cavab əldə edilir.  

Misal 1.987(10) ədədinin 2-lik, 8-lik, 16-lıq say sistemlərində təsviri: 

 

987(10)=3DB(16)  

 

 

987(10)=1733(8) 

 987(10)=1111011011(2) 

 

Vurma qaydası 10-luq say sistemində verilən kəsr ədədi q say sisteminə çevirmək üçün 

istifadə olunur. Bunun üçün verilən kəsr və alınan hasillərin kəsr hissələri ardıcıl olaraq q-yə 

vurulur. Alınan hasilin tam hissəsi kəsrin qismətində yazılışının birinci rəqəmidir. Vurma 10-luq 

say sistemində aparılır. Vurmadan alınan tam ədədləri alınma ardıcıllığı ilə ədədin kəsr 

hissəsində soldan sağa yazmaqla yeni sistemdə cavab alınır. Əməliyyat lazımi dəqiqliklə davam 

etdirilir. 

Misal 2. 0,8(10) ədədlərini 2-lik, 8-lik, 16-lıq say sistemlərində yazmalı. 

 

 …… 

 

0,8(10)=0,CCC...(16) 

 

…… 

0,8(10)=0,63146..(8) 

 

……. 

0,8(10)=0,11001100(2) 

 

Misal 3.  X(10)=43,4 ədədini 2-4 dəqiqliklə 2-lik sistemə çevirək.   

 

 

 

 

 

 

 

Tam hissə  Kəsr hissə 

    0 4 · 2 

 0 8 · 2 

 1 6 · 2 

 1 2 · 2 

Qismət     Qalıq 

43   : 2         1 

21   : 2         1 

10   : 2         0 

 5    : 2         1 
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Beləliklə,  43,2(10)= 101011,0110(2) 

2-lik say sistemindən 8-lik və 16-lıq say sisteminə və əksinə çevirmək üçün sadə 

qaydalar istifadə olunur. 

2-lik say sistemdə olan ədədi 8-lik sistemə çevirmək üçün həmin ədədi onluq nöqtədən  

sola və sağa doğru üç-üç, 16-lıq sistemə çevirmək üçün isə dörd-dörd rəqəmlərdən ibarət 

qruplara ayrılır, bu qrupların yerinə 8-lik və ya 16-lıq sistemdəki uyğun rəqəmlər yazılır. 

Qruplarda çatışmayan rəqəmlər  (tam hissədə soldan, kəsr hissədə isə sağdan)   “0”-larla 

doldurulur.  

8-lik və 16-lıq ədədləri 2-lik say sisteminə çevirmək üçün isə hər bir rəqəmin yerinə 

onun ikilik kodu yazılmalıdır.  

Çevrilmə kodları aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

10-luq  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2-lik  0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

8-lik  0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 

16-lıq  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Misal 4.  x(2)=1010101001 ədədini 8-lik və 16-lıq say sistemində yazmalı: 

                 001|010|101|001(2)=1251(8) 

                 0010|1010|1001(2)=2A9(16) 

Misal 5.   X(2)=1010101001.0111 − 8-lik say sisteminə çevirməli 

001|010|101|001.011|1002   =1251,348 

Misal 6.  203,15(8)  və A60,37(16) ədədlərini 2-lik say sisteminə çevirək: 

203,15(8)=10000011,001101(2)            

2 0 3 1 5 

  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

010 000 011 001 101 

 

A60,37(16)=101001100000,00110111(2)    

A 6 0 3 7 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

1010 0110 0000 0011 0111 
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Kompyuter şəbəkələri haqqında ümumi məlumat 

Kompüter şəbəkəsinin arxitekturası. Kompüter şəbəkəsinin arxitekturası şəbəkə elementlərinin 

aparat və proqram təminatının işləmə və qurulma prinsiplərini təyin edir. Müasir şəbəkələri bir sıra 

əlamətlərə görə təsnifata bölmək olar: kompüterlər arasında olan məsafəyə; topologiyaya; təyinatına; 

göstərdiyi xidmətlər sayına; mərkəzləşdirilmiş və qeyri – mərkəzləşdirilmiş idarə prinsiplərinə; 

kommutasiyasız, telefon kommutasiyalı, dövrələr kommutasiyası, məlumatların, paketlərin və 

deytaqramların kommutasiya üsullarına; ötürmə mühitinin növlərinə görə və s. Kompüterlər 

arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr 2 sinfə bölünürlər: lokal və qlobal şəbəkələr. Ixtiyari qlobal 

şəbəkəyə digər qlobal şəbəkələr, lokal şəbəkələr, həmçinin ona ayrıca qoşulan və uzaq məsafədə 

yerləşən kompüterlər və ya ayrıca qoşulan giriş-çıxış qurğuları qoşula bilərlər. Qlobal şəbəkələr 

əsasən 4 cür olurlar: şəhər, regional, milli və transmilli. Giriş-çıxış qurğuları kimi bir-birindən 

müəyyən məsafələrdə yerləşən çap və ya surət çıxaran qurğulardan, kassalar və bank aparatlarından, 

displeylərdən və fakslardan istifadə oluna bilər. Lokal kompüter şəbəkələrində (LKŞ)kompüterlər 

arasındakı məsafə bir neçə kilometrə qədər ola bilər və onlar bir-biri ilə adətən mübadilə sürəti 1-dən 

10-a və daha çox Mbit/s olan sürətli rabitə xətləri ilə əlaqələndirirlər. Əksər hallarda LKŞ bir təşkilat 

(korporasiya, müəssisə) daxilində fəaliyyət göstərdiyinə görə, belə şəbəkələr çox vaxt korporativ 

sistemlər və ya şəbəkələr adlanırlar. Belə olan halda kompüterlər bir qayda olaraq, bir otaq, bina və 

ya qonşu binalar daxilində yerləşirlər. 

Şəbəkə proqram təminatı. Şəbəkənin resurslarını şəbəkə proqram təminatı idarə edir ki, bu da ya 

şəbəkə proqramı şəklində ayrıca paket, ya da şəbəkə əməliyyat sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. 

Şəbəkə proqram təminatında iyerarxik yanaşmadan istifadə edilir. Burada sərbəst səviyyələr və onlar 

arasındakı interfeyslər əvvəlcədən təyin olunmalıdır. Bunun sayəsində digər səviyyələrə əl dəyməmək 

şərti ilə, ixtiyari səviyyənin proqramını təkmilləşdirmək mümkün olur. Ümumi halda hər hansı bir 

səviyyənin funksiyasını sadələşdirmək və lazım olan halda onu tamamilə aradan götürmək də olar. 

Şəbəkə proqram təminatının işlənməsini qaydaya salmaq və istənilən kompüter sistemlərinin 

qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək məqsədilə Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat açıq 

sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən Etalon model (OSI) təklif etmişdir. OSI etalon modeli 

aşağıdakı yeddi səviyyəni təyin edir: 

  fiziki səviyyə; 

 ötürmə xəttini idarə edən və ya kanal səviyyəsi; 

  şəbəkə səviyyəsi; 

 nəqliyyat səviyyəsi; 

 seans səviyyəsi; 

 nümayiş səviyyəsi; 

 tətbiq səviyyəsi. 

OSI etalon modelin fiziki səviyyəsi. OSI etalon modelinin təyin etdiyi səviyyələrdən biri də fiziki 

səviyyədir. Fiziki səviyyə şəbəkə kompüteri ilə ötürülən mühit arasında diskret siqnalların interfeysini 

təşkil edir. Bu səviyyədə informasiya vahidi olan “bit”lər ardıcıllığı abonent kanalları ilə ötürülür. 

Fiziki kanalın idarəsində özündə ötürülən verilənləri saxlayan kadrın əvvəli və sonu qeyd olunur. 

Həmçinin müəyyən fiziki təbiətli siqnalın formalaşdırılması və qəbulu təşkil edilir. Fiziki səviyyənin 

standartları ya X.21, ya da X.21 bis təlimatları ilə təyin edilir. Bu təlimatların köməyi ilə mexaniki, 

elektrik, funksional və prosedur xarakteristikaları təyin olunur ki, bunlar vasitəsilə fiziki birləşmələrin 

aktivləşdirilməsi, dəstəklənməsi və deaktivləşdirilməsi həyata keçirilir. Göstərilən bu səviyyəli model 

müxtəlif məsafələrdə yerləşən kompüterlər arasında verilənlər mübadiləsinin prinsipini göstərir. 

Proqram və aparat elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsini göstərmək üçün isə protokollar və 

interfeyslərdən istifadə edilir.    

OSI etalon modelin kanal səviyyəsi. Şəbəkə proqram təminatının işlənməsini qaydaya salmaq və 

istənilən kompüter sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək məqsədilə Standartlaşdırma üzrə 

Beynəlxalq Təşkilat açıq sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən Etalon model (OSI) təklif 

etmişdir. OSI etalon modelinin təyin etdiyi səviyyələrdən biri də kanal səviyyəsidir. Kanal 

səviyyəsinin funksiyası rabitə kanalında giriş-çıxış informasiyasının idarəsindən ibarətdir. Ötürmənin 

doğruluq ehtimalını artırmaq üçün kanal səviyyəsinin prosedurunda izafi kodların daxil edilməsi, 

verilənlərin təkrarən ötürülməsi və digər üsullar tətbiq oluna bilər. Bu üsulla formalaşan verilənlər 

kadrlar şəklində qruplaşdırılır. Kanal səviyyəsinin obyektləri arasında verilənlər mübadiləsi aşağıdakı 

3 üsuldan biri ilə aparıla bilər: dupleks (eyni zamanda hər 2 istiqamətdə), yarımdupleks (müxtəlif 

vaxtlarda hər iki istiqamətdə) və ya simpleks (yalnız bir istiqamətdə). Göstərilən bu səviyyəli model 

müxtəlif məsafələrdə yerləşən kompüterlər arasında verilənlər mübadiləsinin prinsipini göstərir. 
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Proqram və aparat elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsini göstərmək üçün isə protokollar və 

interfeyslərdən istifadə edilir 

Şəbəkə Səviyyəsi- (Nеtwork laйеr) бир нежя шябякяни бирляшдирян ващид няглиййат системинин 

йарадылмасына хидмят едир. Шябякя сявиййяси хябярлярин ютцрцлмясиндя дцзэцн истигамятин 

сежилмясини тямин едир. Шябякяляр юз араларында маршрутизатор (ротер) адланан хцсуси гурьу 

васитяси иля бирляшдирилир. Маршрутизатор шябякяляр арасы ялагялярин тополоэийасы щаггында 

информасийани йыьараг онун ясасында пакетляри тяйин олунмуш шябякяйя эюндярир. Хябяриn бир 

шябякядян (ютцрцжудян) диэяр шябякяйя (гябуледижийя) эюндярилмяси цчцн шябякяляр арасы 

,мцяййян мигдар ,транзит ютцрмялярдян (щоп-сичрайыш) истифадя едилир. Бу заман щяр дяфя мцвафиг 

маршрут сечилир. Беляликля цмуми маршрут пакетлярин кечдийи маршрутизаторларын ардыжыллыэындан 

ибарят олур. Даща оптимал йолун сечилмяси маршрутлашдырма адланыр вя онун щялли шябякя 

сявиййясинин ясас мясяляляриндян биридир. Чох заман маршрутун сечилмя критерийасы кими 

верилянлярин ютцрмя вахты гябул едилир. Бу ишя каналын бурахма габилиййяти вя трафикин 

интенсивлийиндян асылы олур. Шябякя сявиййяси мцхтялиф технолоэийаларын уйьунлашмасы, бюйцк 

шябякялярин цнванларынын садяляшдирилмяси кими мясяляляри дя щялл едир. 

Шябякя сявиййясиндя хябяр пакет адланыр. Бу заман гябул едянин цнваныны бюйцк щиссяси – 

шябякянин нюмряси вя щямин шябякядяки говшаьын нюмрясиндян ибарят олур. Ейни шябякянин 

бцтцн говшаьларынын цнванларынын бюйцк щиссяси ейни олмалыдыр. Шябякя сявиййясиндя 2 тип 

протоколлар тяйин едилир. 1. Шябякя протоколлары пакетлярин шябякялярдя щярякятинi щяйата кечирир., 

2. маршрутлашдырма протоколларынin кюмяйи иля маршрутизаторлар (ротерляр) шябякялярарасы 

бирляшмялярин тополоэийасы щаггында информасийа йыьырлар. Шябякя сявиййяли протоколлар кими 

ТCП/IP стекиндян IP протоколуну вя Novell стекиндян IPX пакетлярин шябякялярарасы мцбадиляси 

протоколларыны мисал эюстярмяк олар. 

OSI etalon modelin nəqliyyat  səviyyəsi. Nəqliyyat səviyyəsinin əsas funksiyası şəbəkə paketlərindən 

ibarət olan məlumatların lazımi yerə çatdırılmasıdır. Bu məqsədlə şəbəkə proqram təminatının 

nəqliyyat obyektləri ötürülən obyektdəki məlumatları paketləşdirir və qəbuledici obyektdə həmin 

paketlərdən məlumatı çıxardır. Bundan əlavə, nəqliyyat səviyyəsi uyğun şlüzlar (prinsip etibarı ilə 

müxtəlif olan şəbəkə obyektlərinin uyğunlaşdırılması) və körpülər (eyni tipli şəbəkə obyektlərinin 

uyğunlaşdırılması) vasitəsilə müxtəlif şəbəkə səviyyələrini uyğunlaşdırır. Bütün göndərilən paketlərin 

qəbul olunmasını və onlarda səhvin olmamasını təmin etmək üçün qəbzlərin göndərilmə üsulu – 

kvitləşdirmə tətbiq edilir. Qəbulu təsdiq edən qəbzlər qəbuledici tərəfindən bir və ya bir neçə paket 

(adətən 8-ə qədər) qəbul edildikdən sonra verilə bilər. Buna “pəncərə” mexanizmi deyilir. Rabitə 

zamanı bu mexanizmin tətbiq edilməsi xidməti informasiya göndərildikdə kommunikasiya şəbəkəsinə 

düşən yükü azaltmağa imkan verir. Hal-hazırda nəqliyyat protokolu tərəfindən dəstəklənən 5 

(0,1,...,4) servis sinfi mövcuddur. Bu siniflər məlumatın üstünlük səviyyəsinə görə göndərilməsinə, 

səhvlərdən mühafizə, həmçinin şifrləmək, verilənləri məxfi saxlamaq xüsusiyyətlərinə görə bir-

birilərindən fərqlənirlər. Göstərilən bu səviyyəli model müxtəlif məsafələrdə yerləşən kompüterlər 

arasında verilənlər mübadiləsinin prinsipini göstərir. Proqram və aparat elementlərinin qarşılıqlı 

əlaqəsini göstərmək üçün isə protokollar və interfeyslərdən istifadə edilir. 

OSI etalon modelin seans, nümayiş və tətbiqi səviyyələri. Seans səviyyəsi daha yüksək səviyyədə 

duran obyektlər arasında əlaqə seansı yaradır. Rabitə seansı təşkil olunduqda digər obyektə daxil 

olmaq üçün aşağı səviyyəli obyektin səlahiyyəti yoxlanılır. Bu səviyyə də nəqliyyat səviyyəsi kimi bir 

neçə xidmət siniflərinə (A, B, C və D) malikdir. Nümayiş səviyyəsi tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə 

(istifadəçi və proqramlar) ötürülən informasiyanın çevrilmə (şifrləmək, sıxmaq, şifri açmaq) 

üsullarını göstərir. Tətbiqi səviyyə istifadəçinin tətbiqi proqram təminatına cavabdeh olur. Bu 

səviyyədə aşağıdakı 3 əsas funksiya həyata keçirilir: faylın ötürülməsi və idarəsi, tapşırıqların 

ötürülməsi və emalı, virtual terminal xidməti.  Göstərilən üç səviyyəli model müxtəlif məsafələrdə 

yerləşən kompüterlər arasında verilənlər mübadiləsinin prinsipini göstərir. Proqram və aparat 

elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsini göstərmək üçün isə protokollar və interfeyslərdən istifadə edilir. 

Protokol- sistemin qovşaqlarının qarşılıqlı əlaqəsi üçün müxtəlif səviyyələrdə protokollar istifadə 

edilir. Protokol müxtəlif qovşaqlarda eyni səviyyədə şəbəkə komponentləri ilə mübadilə edən 

xəbərlərin ardıcıllığını və formatını təyin edən qaydalardır. Sadə dildə desək,protokol – şəbəkədə 

kompüterlərin bir-biri ilə ünsiyyət dilidir. 

Şəbəkələrin qovşağlarınla və bütün səviyyələrində onların qarşılıqlı əlaqəsini ieararxik təşkil edən 
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protokol yığını protokollar steki adlanır.    

 İnternetdə əsas protokol  TCP/IP protokoludur. Bu protokollar steki aşağı səviyyədə fiziki və kanal 

səviyyələrinin yuxarı səviyyədə tətbiqi səviyyənin protokollarını (FTP, Telnet, poçt protokolu SMTP, 

WWW hipermətn servis xidmətini və s.) təşkil edir.  

Interfeyslər. Interfeyslər qonşu səviyyələrin qarşılıqlı əlaqə prosedurunu və bu obyektlər arasında 

ötürülən informasiyanın formatını təsvir edirlər. Bu cür interfeysə misal olaraq X.25 interfeysini 

göstərmək olar. Bu interfeys vasitəsilə istifadəçi ümumi istifadə də olan verilənlərin ötürülmə 

şəbəkəsinə qoşulur. Bu interfeys uyğun təlimatlarda təsvir edilmişdir. Burada verilənlər emalının son 

avadanlığı ilə (DTE) verilənlərin ötürülməsinin son avadanlığının (DCE) qarşılıqlı əlaqə ardıcıllığı və 

qaydaları göstərilir. DTE rolunda ötürülən verilənləri şəbəkəyə qoşmaq üçün modem və ya rəqəmli 

qurğu ola bilər. DCE rolunda isə uzaq məsafədə yerləşən terminallara, digər şəbəkəyə qoşulmaq 

istəyən interfeys kompüterinə xidmət edən xost-maşın (Host), kontroller və ya konsentratorlar iştirak 

edə bilərlər. 

 
KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ 

Şəbəkə dedikdə verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompüterlər toplusu 
başa düşülür. Xarici qurğularla əlaqə yaratmaq üçün kompüter portlara malikdir, bu portlarla kompüter 
informasiyanı qəbul edə və ötürə bilər. Bu portlar vasitəsilə 2 və daha çox kompüter birləşdirilsə, onlar 
öz aralarında informasiya mübadiləsini həyata keçirə bilərlər. Bu halda onlar kompüter şəbəkələri 
əmələ gətirirlər. Verilənlərin ötürülmə vasitələri aşağıdakı elementlərdən ibarətdir: bir-birilə əlaqədə 
olan kompüterlər, peyk, telefon, rəqəmli, optik lifli, radio və s. əsasında qurulmuş rabitə kanalları. 
Ümumi halda kompüter şəbəkələrini yaratmaq üçün xüsusi aparat təminatı və xüsusi proqram təminatı 
olmalıdır. 

Kompüterlər şəbəkəsinin arxitekturası şəbəkə elementlərinin aparat və proqram təminatının 
işləmə və qurulma prinsiplərini təyin edir. Müasir şəbəkələri bir sıra əlamətlərə görə təsnifata bölmək 
olar: kompüterlər arasında olan məsafəyə; topologiyaya; təyinatına; xətlər sayına; idarə prinsiplərinə; 
kommutasiyasız, telefon kommutasiyalı; ötürülmə mühitinə və s. 

İki kompüterin sadə əlaqələndirilməsi birbaşa əlaqələndirilmə adlanır. 
Kompüterlər arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr 2 sinfə bölünürlər: lokal və qlobal şəbəkələr. 

Əgər kompüterlər bir-biri ilə yaxın məsafədə yerləşirsə (bir neçə km-ə qədər), eyni şəbəkə 
qurğularından istifadə edirlərsə və eyni proqram təminatı paketi ilə idarə olunurlarsa, onda bu 
kompüter şəbəkələri lokal (yerli) şəbəkələr adlanır. Kompüterlər bir-biri ilə mübadilə sürəti 1-dən 10-a  

və daha çox Mbit/s olan sürətli  rabitə xətləri ilə əlaqələndirilirlər. Əksər hallarda LKŞ-ləri bir təşkilat 
daxilində fəaliyyət göstərdiklərinə görə, belə şəbəkələr çox vaxt korporativ sistemlər və ya şəbəkələr 
adlanır.  

Hər hansı bir kompüterin hansı şəbəkədə işləməsindən asılı olmayaraq, həmin kompüterdə 
qoyulmuş proqram təminatının funksiyasını iki qrupa bölmək olar: kompüterin öz resurslarını idərə 
edən və digər kompüterlərlə mübadiləni idarə edən. Kompüterlərin öz resurslarını əməliyyat sistemi, 
şəbəkənin resurslarını isə şəbəkə proqram təminatı idarə edir. 

 OSİ etalon modeli 
 Şəbəkə proqram təminatını qaydaya salmaq və istənilən kompüter sistemlərinin qarşılıqlı 

əlaqəsini təşkil etmək məqsədilə Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilat (İSO-İnternational Standart 
Orqanization)  açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən Etalon model -OSİ (Open System 
İnterconnection)  təklif etmişlər. 

OSİ etalon modeli aşağıdakı  yeddi səviyyəni təyin edir: 
- Fiziki səviyyə(physical layer); 
- Kanal səviyyəsi (data link); 
- Şəbəkə səviyyəsi(network layer); 
- Nəqliyyat səviyyəsi(transport layer); 
- Seans səviyyəsi(session layer); 
- Nümayiş səviyyəsi(prezentation); 
- Tətbiq səviyyəsi(application layer); 
Fiziki səviyyə şəbəkə kompüteri ilə ötürülən mühit arasında diskret siqnalların interfeysini təşkil 

edir. Bu səviyyədə informasiya vahidi olan “bitlər” ardıcıllığı abonent kanalları ilə ötürülür. 
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Kanal səviyyəsinin funksiyası rabitə kanalında giriş-çıxış informasiyasının idarəsindən ibarətdir. 
Formalaşdırılan verilənlər kadrlar şəklində qruplaşdırılır. Verilənlərin mübadiləsi eyni və müxtəlif 
zamanlarda hər iki istiqamətdə və ya yalnız bir istiqamətdə aparıla bilər. 

Şəbəkə səviyyəsi şəbəkə bloklarının (paketlərinin) şəbəkənin qovşaqları arasında ötürülməsini 
təmin edir.  

Nəqliyyat səviyyəsinin əsas funksiyası şəbəkə paketlərindən ibarət olan məlumatların lazımi 
yerə çatdırılmasıdır. 

Seans səviyyəsi daha yüksək səviyyədə duran obyektlər arasında əlaqə seansını yaradır. 
Nümayiş səviyyəsi tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə(istifadəçi və proqramlar) ötürülən 

informasiyanın çevrilmə (şifrləmək, sıxmaq, şifri açmaq) üsullarını göstərir. 
Tətbiqi səviyyə istifadəçinin tətbiqi proqram təminatına cavabdeh olur.  
Proqram və aparat elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsini göstərmək üçün isə protokollar və 

interfeyslərdən istifadə olunur.  
LKŞ-nin əsas aparat vasitələri aşağıdakılardan ibarətdir. 
− İşçi stansiyalar 
− Serverlər 
− İnterfeys plataları 
− Kabellər. 
İşçi stansiyalar (İST) - şəbəkə istifadəçisinin iş yeri kimi istifadə olunan fərdi kompüterlərdir(adi 

kompüterlər). İST-nin tərkibinə olan tələbat şəbəkədə həll olunan məsələlərin xarakteristikaları, 

hesablama prosesinin təşkil olunma prinsipi, istifadə olunan Əs və s. amillərlə təyin olunur. 
LKŞ-də serverlər − kompüter şəbəkəsini idarə edən, şəbəkə resurslarını paylamaq funksiyasını 

yerinə yetirən kifayət qədər güclü fərdi kompüterdir. Hər bir server həm ayrıca, həm də İST tərkibində 
ola bilər. LKŞ-də bir neçə server olarsa, o zaman hər bir server ona qoşulan İST-a xidmət göstərir. 
Serverin kompüterlər toplusuna və onlara qoşulmuş İST-lərə domen deyilir. Bəzən bir domendə bir-
neçə server olur. Bu serverlərdən biri baş server, qalanları isə ehtiyat server və ya əsas serverin məntiqi 
genişlənməsi rolunu oynayır. 

İST və serverlər öz aralarında  kabel şəklində verilənlərin ötürülmə xətti ilə birləşdirilir. 
Kompüterlər kabelə interfeys platası- şəbəkə adapteri vasitəsilə birləşdirilir. Yaxın məsafədə olan 
kompüterləri birləşdirmək üçün kabellərdən, son zamanlar isə ötürülmə mühiti kimi xətsiz şəbəkələr-

radiokanallardan istifadə edilir. Əsasən istifadə olunan kabellər: 
 Koaksial Kabel (Coaxial Cable), Dolanmış Cüt Kabel (Twisted Pair Cable), Fiber Optik Kabel 

(Fiber Optic Cable).  Koaksial kabel televiziya verilişlərini qəbul etmək üçün istifadə edilir. İnformasiya 
koaksial kabelin içərisindəki məftillə ötürülür. Optik lifli kabeldə informasiyanın ötürülməsi işığın 
yayılması texnologiyasına əsaslanır. Kabelin içərisindəki saç kimi nazik şüşə liflərlə informasiya işıq 
surəti ilə ötürülür. 

LKŞ-nin əlavə avadanlıqlarına  modemlər(telefon xətti vasitəsilə LKŞ-ni və ayrıca kompüteri 
şəbəkəyə qoşan qurğu), transiverlər(İST-nı yoğun koaksial kabelə qoşan qurğu), repiterlər(şəbəkə 
seqmentlərini birləşdirən qurğu), konnektorlar(birləşdiricilər-kompüterlərin şəbəkə adapterini nazik 
kabelə birləşdirir) və terminatorlar(açıq kabelə şəbəkənin qoşulması üçün) daxildir. 

 
2. Kliyent-server  texnologiyası 

Orta və böyük kompyüter bazasında hesablama proseslərinin mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sxemi son 

zamanlar “Kliyent – server” texnologiyası ilə əvəz olunmuşdur. 

Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sxeminsə bütün hesablama resursları, verilənlər və onların emal 

proqramları bir kompüterdə cəmləşdirilir. Istifadəçilər terminalların (displeylərin) vasitəsilə 

maşınların resurslarına daxil olurlar. Terminallar kompüterə ya interfeys vasitəsilə, ya da telefon 

xətləri vasitəsilə qoşulurlar. Terminalın əsas funksiyası istifadəçiyə verilən informasiyanın 

təsvirindən ibarətdir. Belə sxemin müsbət cəhəti idarəetmənin asan olması, proqram təminatının 

təkmilləşdirilməsinin mümkün olması və informasiyanın mühafizə olunmasıdır. Mənfi cəhəti isə 

aşağı etibarlılığa malik olması, aparat və proqram təminatının artırılmasının çətin olması və bir qayda 

olaraq, şəbəkənin istifadəçilərinin sayı artdıqda operativliyinin aşağı düşməsi və s.-dir. “Kliyent – 

server” arxitekturasında terminalı – kliyentə məxsus olan fərdi kompüter, meynfreymi isə - 

informasiya emalının ümumi məsələlərini həll etmək məqsədilə ayrılan – bir və ya bir neçə güclü 
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kompüterlər əvəz edirlər. Belə modelin müsbət cəhəti onun daha canlı olması və hesablama 

sisteminin etibarlılığı, istifadəçinin bir neçə tətbiqi proqramla eyni zamanda işləyə bilməsi, 

informasiya emalının yüksək operativliyi, istifadəçinin yüksək keyfiyyətli interfeys ilə təmin 

olunması və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür daha perspektivli və öz imkanları tam bitməmiş texnologiya özünün 

sonrakı inkişafını əldə etmişdir. “İnternet” şəbəkə ideyasını korporativ sistemlər mühitinə keçirən 

“İntranet” texnologiyası yaranmışdır. “Kliyent – server” texnologiyasında fərqli olaraq , bu 

texnologiya verilənlərə yox, istifadəçi üççün hazırlanmış informasiyaya yönəlmişdir. “İntranet” 

texnologiyası yuxarıdakı hər iki sistemin müsbət xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Bu texnologiya 

əsasında qurulmuş hesablama sistemlərinin tərkibində mərkəzi informasiya serverləri və son 

istifadəciyə informasiyanı çatdıran paylanmış komponentlər(proqram –naviqatorlar və ya 

brauzerlər)olurlar 

Şəbəkədə istənilən iki obyektin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı iki tərəf iştirak edir: müəyyən resurs (servis, 

xidmət) imkanlarını ayıran tərəf və bu resurslardan istifadə edən tərəf. Resurslardan istifadə edən 

adətən kliyent, resursları təmin edən tərəf isə server adlanır. Resurs kimi aparat komponenti (disk, 

printer, modem skaner və s.), proqram, fayl, verilənlər bazası, hətta kompüter də ola bilər. Buradan da 

bir terminlər meydana gəlmişdir: fayl-server və ya disk-server, printer-sever və ya çap serveri, 

verilənlər bazası serveri, SQL – server (SQL dilində verilənlər bazasında sorğuların emal 

proqramları), kompüter – server və s. aydındır ki, bütün serverlərin öz kliyentləri vardır. Proqram 

təminatı nöqteyi-nəzərindən, “kliyent-server” texnologiyası kliyentlərin və serverlərin ayrı-ayrılıqda 

öz proqramlarının olmasını təmin edir. Kliyent proqramları kimi mətn və cədvəl prosessorlarından, 

server proqramı kimi isə verilənlər bazasının idarəetmə proqramından istifadə oluna bilər. “Kliyent-

server” proqram cütlüyü kimi verilənlər bazasından götürülmüş informasiyalı cədvələ malik sənədi 

emal edən mətn prosessorunun proqramını misal göstərmək olar. 

Şəbəkədə yerinə yetirilən hər hansı bir proqram bir halda kliyent, digər halda isə server rolunda çıxış 

edə bilər. Ondan əlavə, müəyyən zaman intervalında bir proqramda kliyent və server rolları dəyişə 

bilər. Daha mürəkkəb kliyent-server rolları dəyişə bilər.Daha mürəkkəb kliyent-server modeli kimi 

üçbəndli modeldən AS(Application Server)-modelindən istifadə edilir. Bu model verilənlər bazasında 

istifadə edən şəbəkələrin iş prosesini təsvir edir. As modelinə əsasən verilənlərin idarə olunması, 

emalı və son istifadəçiyə informasiyanın çatdırılması kimi 3 funksiyadan hər birisi ayrı-ayrı 

kompyüterlər tərəfindən yerinəyetrilir. 

 
 
Kliyent-server texnologiyası 

Əgər şəbəkədə xüsusi seçilmiş kompüter (server) varsa, onda deyirlər ki, bu şəbəkə kliyent-
server tiplidir. Şəbəkədə istənilən iki obyektin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı iki tərəf iştirak edir: müəyyən 
resurs(servis, xidmət)imkanlarını ayıran tərəf və bu resurslardan istifadə edən tərəf. Resurslardan 

istifadə edən kliyent, resursları təmin edən tərəf isə server adlanır. Əgər xüsusi server yoxdursa, onda 
bütün işçi stansiyalar eyni imkanlıdır və bu şəbəkə eyni ranglı adlanır.  Server funksiyasını kifayət qədər 
güclü fərdi kompüterlər, mini-EHM, böyük EHM yerinə yetirir. Bütün proqramlar və verilənlər serverdə 
mühafizə edilir. 

 
 

 

LKŞ-nin strukturu və funksional təşkili 
Elementlərin şəbəkəyə qoşulma konstruksiyasına topologiya 

deyilir. 
LKŞ topologiyası 2 əsas sinfə bölünür: geniş yayılmış və ardıcıl 

tipli.  
Genişləndirilmiş topologiya konfiqurasiyasında hər bir 

kompüterin ötürdüyü siqnal yerdə qalan kompüterlər tərəfindən qəbul 
olunur. Bu cür konfiqurasiyaya  “ümumi şin”, “ağacabənzər”, “passiv 
mərkəzli ulduz” topologiyaları aid etmək olar. Ardıcıl konfiqurasiyalı 
topologiyada hər bir işçi stansiya (fərdi kompüter-alt səviyyəli) 
informasiyanı yalnız bir kompüterə ötürür. Bu topologiyalara  iyerarxik, 

Şəkil  Ulduz topologiyası 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ulduzvari_topologiya.jpg
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“halqavarı”, “zəncirvarı”, “intellektual mərkəzli ulduz”, “qar dənələri şəklində” və s. topologiyaları misal 
göstərmək olar. LKŞ topologiyasının ən geniş yayılmış 3 növünü nəzərdən keçirək. 

1.Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkə- Ulduzvarı topologiyalı lokal şəbəkələr mərkəzi qovşaq 
üzərində qurulur. Hər bir kompüter mərkəzi qovşağa ayrıca xətlə birləşdirilir. Kompüterlər arasında 
informasiya mübadiləsi mərkəzi qovşaq vasitəsi ilə həyata keçirilir. Mərkəzi qovşaq kimi xab, 
kommutator və ya xüsusi server kompüteri istifadə oluna bilər. Ulduzvari 
topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstün cəhətləri kompüterlərarası 
mübadilənin sadə olmasıdır. Bu şəbəkələrin çatışmayan cəhəti isə şəbəkənin 
etibarlılığının mərkəzi qovşağın etibarlılığından asılı olmasıdır. 

2.Ümumi şin topologiyası- Şin topologiyalı lokal şəbəkələr ən sadə 
struktura malikdirlər. Bu topologiyada bütün kompüterlər paralel olaraq şinə 
qoşulurlar. Şin, kompüterləri bir-birinə bağlayan kabel sistemidir. İnformasiya 
paketlər şəklində şinlə hər iki tərəfə ötürülür 

İnformasiya göndərmək istəyən kompüter (şəbəkə adapteri) şinin 
boş olub-olmamağını (yəni şinlə digər kompüterlərin informasiya 

göndərib-göndərməməyini) yoxlayır. Əgər şin boş isə kompüter paketləri 
şinlə ötürür. Paket bir neçə hissədən ibarətdir: 

- informasiyanın ünvanlandığı kompüterin ünvanından; 

- informasiyanı göndərən kompüterin ünvanından;  

- göndərilən informasiyadan;  

- xidməti sahələrdən. 

Hər bir kompüter şinlə ötürülən paketlərin ünvan hissəsinə baxır və ona ünvanlanmış paketləri 

özündə qeyd edir. Əgər iki kompüter eyni zamanda paketlərini şinə ötürərsə bu zaman şində toqquşma 

olur. Toqquşmaya səbəb olan kompüterlər qısa bir müddət ərzində informasiya göndərmək hüququnu 

itirirlər. 

Şin topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır: 

− Hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir; 

− Şəbəkəyə yeni kompüterlərin daxil edilməsi asandır; 

− Şəbəkə kartları (adapterləri) ucuzdur; 

Şin topologiyalı lokal şəbəkələrdə şinin (kabel sisteminin) etibarlılığı yüksək olmalıdır. Şin 

topologiyalı lokal şəbəkələr IEEE 802.3 standartı əsasında qurulurlar. Şin topologiyalı lokal şəbəkələrə 

nümunə olaraq Ethernet 10 BASE-2, 10 BASE-5 şəbəkələrini göstərmək olar. Burada 10 – şəbəkənin 

sürətini (Mbit/san) göstərir. 

3. Halqavarı topologiya                                                          
Halqavarı topologiyalı lokal şəbəkələrdə hər bir kompüter(işçi stansiya) bir-biri ilə halqavarı 

şəkildə, yəni birinci kompüter ikinci ilə, ikinci kompüter üçüncü ilə, üçüncü kompüter dördüncü 
kompüter ilə və s., sonuncu kompüter isə birinci kompüterlə birləşdirilir. Nəticədə halqavarı topologiya 
əldə edilir.  

Bu topologiyalı şəbəkədə məlumatlar müəyyən bir istiqamətdə (məsələn, saat əqrəbi 
istiqamətində) bir kompüterdən qonşu kompüterə ötürülmək şərti ilə 
lazımi ünvana (kompüterə) çatdırılır. Bu tip şəbəkələrdə əsasən marker 
prinsipindən istifadə edilir. Markeri əldə edən kompüter məlumat 
göndərmək hüququna malik olur. Markeri əldə etmiş kompüterin, 
digər kompüterlərə göndərəcəyi məlumatı var isə, bu məlumatları 
markerə yerləşdirərək onu paket şəklinə çevirir, məlumatın gedəcəyi 
ünvanı və digər lazımi informasiyaları paketə qeyd edərək, qonşu 
kompüterə göndərir. Paketi almış kompüter, onun ünvan hissəsinə 

baxır və əgər paket ona ünvanlanmışsa, paketi özünə qeyd edir, əks 
halda paketi özündən sonrakı kompüterə göndərir. Paket halqa ilə 

tam bir yol keçdikdən sonra paketi göndərmiş kompüter onu halqadan çıxardır və yeni paketi (əgər 

göndərməyə məlumatı varsa) göndərir. Əgər göndərməyə informasiya yoxsa markeri bir sonrakı 
kompüter göndərir. Bu tip şəbəkələrdə kompüterlərdən biri həm də monitorinq funksiyasını həyata 
keçirir (şəbəkə işə qoşularkən markerin generasiya edilməsi, itən markerin bərpası və s.). 

Halqavarı topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır: 

Şəkil.  Ümumşin     

               topologiyası 

Şəkil.  Halqavarı topologiya 
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- Hər bir kompüter yalnız qonşu kompüterlə birbaşa bağlıdır; 
- Hər bir kompüterin məlumat göndərə bilməsi üçün ona müəyyən vaxt verilir. 
Halqavarı topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas çatışmayan cəhətləri aşağıdakılardır: 
− Hər bir kompüter informasiyanın ötürülməsində iştirak edir. Buna görə də hər hansı bir 

kompüterin adapterinin sıradan çıxması şəbəkənin işini pozur; 
− Şəbəkə adapteri daima işçi vəziyyətdə olmalıdır; 
 
Digər topologiyalar: − Praktikada digər topologiyalardan −ağacvarı, qarışıq lokal 

topologiyalardan da istifadə oluna bilər. 
Ağacvarı strukturda bütün şəbəkə üçün bir mərkəzi server və müxtəlif işçi qruplar üçün bir neçə 

fayl-server olur. 
Qarışıq topologiya isə yuxarıdakı topologiyaların birləşməsindən təşkil olunur. Yəni burada həm 

şin, həm halqavarı, həm də ulduzvarı topologiyalar iştirak edə bilər 
Praktikada digər topologiyalardan ağacvarı, qarışıq lokal topologiyalardan da istifadə oluna bilər. 
 

 
 

 
 

Hal-hazırda kabelsiz lokal kompüter şəbəkələri də tətbiq edilir. Bu şəbəkələrdə radio 
modemlərdən (adapterlərdən) istifadə edilir. Bu zaman kompüterlərarası informasiya mübadiləsi 
kabellərlə yox, radio kanallar vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Bu və ya digər topologiyanın seçilməsi kompüter şəbəkəsinin tətbiq sahəsindən, kompüterlərin 
coğrafi yerləşməsindən və bütövlükdə şəbəkənin ölçülərindən və s. asılıdır. Bundan əlavə, lokal 
şəbəkənin topologiyasını seçərkən, qiymət, etibarlılıq və s. kimi vacib göstəricilərə də diqqət 
edilməlidir. 

Kompüterlərin bir-birini anlaması, bir-birinə sorğu göndərib, cavab alması üçün, onlar bir dildə 
ünsiyyət qurmalıdırlar. Kompüterlərin belə ünsiyyət dili şəbəkə protokolu adlanır.  

Lokal kompüter şəbəkələrində verilənlərin ötürülmə üsulları(protokolları) 
Kompüterlər arasında informasiya mübadiləsini təşkil etmək məqsədilə LKŞ-də protokollardan 

istifadə olunur.  Bu protokollar vasitəsilə şəbəkə kanal verilənlərinə daxil olma üsulları göstərilir və OSİ 
modelinin kanal səviyyəsini həyata keçirirlər.  

“Ethernet”  üsulu. Burada ümumşin topologiyasından istifadə edilmişdir. Ötürülən 
məlumatların sərlövhəsində ötürülən və qəbul edən mənbələrin ünvanları göstərilir. Hər bir 
kompüterin şəbəkə kartı 6 bayt uzunluğuna malik MAC adresə malik olurlar. İST məlumatı o zaman 
ötürməyə başlayır ki, kanal boş olsun, əks halda məlumatın ötürülməsi müəyyən zaman anı üçün 
gecikdirilmiş olacaq.  

“Arcnet” üsulu. Burada “ulduz” topologiyasından istifadə olunur. Bu  halda bit İST-dan digər İST-
ə məlumatların ötürülməsi İST-in birində təşkil edilən markerlər vasitəsilə həyata keçirilir. Marker-
şəbəkə üzrə sərbəst olaraq hərəkət edən siqnaldır. Məlumat 
ötürmək istəyən İST markerin ona gəlməsini gözləyir,  göndərənin 
və qəbuledənin ünvanları yazılmış sərlövhəyə malik məlumatı 

buna birləşdirilir.  Əgər İST qəbulu gözləyirsə, o yenə də markerin 
gəlməsini gözləməlidir.  Marker gəldikdə məlumatla birlikdə gələn 

Şəkil. Ağacvari topologiyalı 

lokal şəbəkə 
 

Şəkil. Qarışıq topologiyalı    lokal 

şəbəkə 
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sərlövhə analiz olunur. Əgər məlumat bu İST-yə aid olarsa, o zaman İST onu markerdən ayırır. 
“Token Ring” üsulu - “halqavarı topologiyaya” malik olub “Arcnet” üsuluna oxşayır. IBM firması 

tərəfindən təklif edilmişdir. Əsas fərq ondan ibarətdir ki,  burada üstünlük mexanizmi var. Bəzi İST 
digərlərinə nəzərən daha tez markeri əldə edə bilirlər və onu bir qədər özündə saxlamaq imkanına 
malik olurlar.  

FDDI-Fiber optik halqa 1980-ci illərin sonunda LKŞ üçün yaradılmışdır. Məsafəsi 200-km-ə qədər 
kompüterlər arasında  əsasən optik-lifli kabellərdən istifadə edilir. Bir neçə min istifadəçiyə xidmət edir. 

Bu üsulda 2-qat halqavarı topologiyadan istifadə olunur. Hər bir halqa kiçik şəbəkə  
qurğuları–router və konsentratora qoşulur. Marker bütün stansiyalardan keçərək sirkulyasiya edir. Yəni 
hər bir stansiya markeri həm almaq , həm də ötürmək bacarığına malikdir. Halqada  stansiyalardan biri 
sıradan çıxarsa, onda ikinci ehtiyatda olan halqa istifadə olunur.  
 
 
 
 
İNTERNET ŞƏBƏKƏSİ 

İnternet−Ümumdünya informasiya-kompüter şəbəkəsidir. Dünyada yüz minlərlə böyük və 

kiçik şəbəkələr mövcuddur. Onların əksəriyyəti birləşmişlər. Beləliklə, tədricən milyonlarla 

əlaqələndirilmiş kompüterdən təşkil olunmuş vahid informasiya məkanı yaranmışdır. Bu vahid 

informasiya mühiti İnternet adlanır. İnternet bütün dünyaya səpələnmiş şəbəkələr şəbəkəsidir. Onun 

elementlərini saysız-hesabsız lokal və regional şəbəkələr təşkil edir. Strukturuna görə İnternet 

müxtəlif tipli elektron informasiya resurslarını özündə toplayan və onlara müraciəti təmin edən kifayət 

qədər çevik informasiya-kompüter şəbəkəsidir. İnternet-in informasiya resurslarının əsas növləri 

aşağıdakılardır: 

- Elektron nəşrlər-periodik elektron jurnalları, qəzetləri, xülasələr, bülletenlər, kitablar, konfrans 

materialları və s. 

- Elektron kitabxanalar-ənənəvi kitabxanaların, kataloqların və s. elektron variantları; 

- İnternetin-in informasiya massivləri-Web sənədləri, FTP arxivləri,  Gopher-in, Usenet-in 

resursları və s. 

- Xüsusi təyinatlı informasiya resursları-xüsusi məqsədlər üçün İnternet-də yerləşdirilmiş 

məlumatlar, hesabatlar, elmi tədqiqatların nəticələri və s. 

İnternet-də informasiya serverlərdə saxlanır. Serverlərin öz şəbəkə ünvanları olur və onlar 

xüsusiləşdirilmiş proqramlar vasitəsilə idarə olunurlar (hər bir lokal şəbəkənin öz serveri var). 

Serverlər arasında informasiya mübadiləsi yüksək, sürətli rabitə kanalları, məsələn peyk vasitəsilə 

həyata keçirilir. Ayrı-ayrı istifadəçilərin İnternet-də qoşulması adətən telefon şəbəkəsi ilə 

provayderlər və ya korporativ şəbəkələr vasitəsilə həyata keçirilir. Provayder rolunda   kliyentlərlə 

əlaqə saxlaya bilən, və ümumdünya şəbəkəsinə çıxışı olan hər hansı təşkilat iştirak edə bilər. İnternet 

prinsipi üzrə təşkil edilmiş korporativ şəbəkələrə “İntranet” deyilir(bir təşkilat daxilində fəaliyyət 

göstərir). İnternetə qoşulmaq istəyən təşkilat xüsusi kompüterdən istifadə edir ki, buna şlüz(gateway) 

deyilir. Provayder-İnternet-də öz şlüzünə malik olur və o, digər kompaniyalara və ayrı-ayrı 

istifadəçilərə bu şlüz vasitəsilə şəbəkəyə daxil olmağa icazə verir. Burada yerləşdirilmiş proqram 

təminatı vasitəsilə şlüzdən keçən bütün məlumatlar emal olunur. Əgər şlüzün qoşulduğu lokal 

şəbəkəyə ünvanlaşdırılmış məlumat daxil olubsa, həmin məlumat bu lokal şəbəkəyə ötürülmüş olacaq. 

Əgər məlumat digər bir şəbəkəyə aid olarsa, o zaman həmin məlumat növbəti şlüzə ötürüləcək. Hər bir 

şlüz bütün yerdə qalan şlüz və şəbəkələr haqqında müfəssəl informasiyaya malik olur. Şlüzlər 

protokollar vasitəsilə informasiya mübadiləsini aparırlar. Hər bir şlüzün öz  IP-ünvanı vardır.  
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    İnternetin sadələşdirilmiş sxemini nəzərdən keçirək :  

                            magistral 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Şlüzlər daxili və xarici olmaqla 2 cür olur. Kiçik altşəbəkədə yerləşən şlüzlər daxili şlüzlər adlanır 

və bunun vasitəsilə daha böyük korporativ şəbəkə ilə əlaqə qurulur. Belə şlüzlər arasında rabitə daxili 
şlüz protokolu İGP(İnternal Gateway Protokol)  vasitəsilə təmin edilir. Xarici şlüzlər İnternet-ə oxşar 
böyük şəbəkələrdə tətbiq edilir. Xarici şlüzlər arasında rabitə xarici şlüz protokolu EGP(Exterior 
Gateway Protokol ) vasitəsilə həyata keçirilir. 

Şəbəkədə informasiya mübadiləsi kommunikasiya protokolları olan TCP/IP (Transmission 
Control Protokol/İnternet Protokol −Verilənlərin ötürülməsinin idarə olunması/İnternet protokolu) 
deyilən protokollarla tənzimlənir. Bu İnternetin əsas baza protokollarıdır. 

  Onların tərkibinə, tətbiqinə görə aşağıdakı qruplapa bölünən protokollar daxildir: 
− İki kompüter arasında verilənlərin ötürülməsini təmin edən nəqliyyat protokolları; 
− Verilənlərin ünvanlarını emal edən və lazım olan ünvana ən qısa yolu təyin edən 

marşrutlaşdırma protokolları; 
− Kompüteri  unikal nömrəsinə və ya adına görə aydınlaşdıran, şəbəkə ünvanını dəstəkləyən 

protokollar; 
− Mümkün şəbəkə xidmətlərinə daxil olmanı  təşkil edən tətbiqi protokollar; 
− Uyğun marşrutlar haqqında şəbəkəyə lazımi məlumatı, şəbəkənin vəziyyəti haqqında 

informasiyanı verən , lokal şəbəkələr üçün verilənləri emal edən şlüz protokolları. 
     Bu forma ünvanlaşdırma kompüterlərə rahatdır, amma insan üçün rahat deyil. Ona görə də, 

daha rahat yazılış forması olan domen ünvanlaşdırmadan  istifadə olunur: Rəqəmli nömrələri yadda 
saxlamaq   çətin olduğundan domen adlarından istifadə olunur. Ünvanın bir şəkildən başqa şəklə 
çevirlməsi xüsusi Domen Adları xidməti (DNS) tərəfindən yerinə yetirilir. Domen ünvanlaşdırma sistemi 
(ingiliscə:Domain Name Sistem-DNS) Internet ünvanları fəzasının təşkili metodudur. Internet adları DNS 
serveri vasitəsilə rəqəm formasında ifadə olunan həqiqi ünvanlara çevrilir. Domenlərin adları iyerarxik 
ardıcıllıqla yazılır: soldan başlayaraq əvvəlcə ən aşağı səviyyənin domeni, sonra isə yuxarı səviyyələrin 

domenləri. Ən yuxarı səviyyədəki (sağdan 1-ci) domendən solda yazılan domenlərə altdomenlər deyilir. 
Beləliklə, host kompüterin adının yazılış forması belə olur: 

<altdomen1>. [<altdomen2>.<altdomen3>...]<domen> 
İnternet-də ünvanlaşdırma inzibati və ya ərazi prinsipləri ilə aparılır. Hər iki halda yuxarı 

səviyyənin domeni standart qəbul olunmuş adla göstərilir. Məsələn, inzibati prinsiplə ünvanlaşdırmada 
yuxarı səviyyənin domen adları belə ola bilər: “com”-kommersiya təşkilatı, “edu”-təhsil və ya elmi 
müəssisə, “gov”-dövlət müəssisəsi, “int”-beynəlxalq təşkilat, “net” – İnternet-in şəbəkə qovşaqları, 

“org”- kommersiya ilə məşğul olmayan təşkilatlar, “mil”-ABŞ -ın hərbi təşkilatları və s. Ərazi prinsipi ilə 
ünvanlaşdırmada isə yuxarı səviyyənin iki simvoldan ibarət standart domen adları belə ola bilər: “az”-
Azərbaycan Respublikası, “bu”-Beorus respublikası, “yp”-Yaponiya, “uk”-İngiltərə, “ru”-Rusiya, “tr”-
Türkiyə, “us”-ABŞ və s. 

ИНТЕРНЕТ 
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   Məsələn:   ru.wikipedia.org  ünvanında  birinci səviyyənin domen adı−org, ikincinin 
wikipedia.org, üçüncünün isə  ru.wikipedia.org –dur. 

 
 
 
İnternet-ə qoşulma növləri 
İnternet-ə qoşulmaq üçün ilk növbədə İnternet-ə daxil olmanı təmin edən təşkilatı− provayderi 

seçmək lazımdır. Sonra isə modem avadanlığı, proqram təminatı quraşdırılmalıdır. İnternetə qoşulmada 
telekommunikasiya vasitələrindən–uzaq məsafəyə informasiya ötürülməsi və qəbulunu təşkil edən 
texniki vasitələrdən də istifadə olunur. 

Modem kompüter ilə telefon xətti arasında rabitə qurğusu olub, rəqəm elektrik siqnallarını 
analoq formasına və əksinə avtomatık çevirmək üçün  tətbiq edilən texniki qurğudur. Rəqəm 
siqnallarının analoq formasına çevrilmə prosesi modulyasiya, əks istiqamətdə çevrilmə isə 
demodulyasiya adlanır. İnformasiyanın ötürülməsi zamanı onun sürəti saniyədə bitlə və ya saniyədə 
impulsla (bod)  ölçülür. Modemin buraxma qabiliyyəti bps (bit/san) ilə ölçülür. İnformasiyanın ötürülmə 
sürəti bodlarla ölçülür və o , modemin bir analoq siqnalından digərinə keçmək qabiliyyəti ilə ölçülür.    

Provayder rolunda güclü server, çoxlu sayda  giriş telefon xətlərini, daha doğrusu, ayrılmış rabitə 
kanalını almaq üçün müəyyən məbləğdə pula malik olan istənilən şəxs çıxış edə bilər. Provayderlər 
İnternet-də informasiyanın ötürülməsi üçün xüsusi yüksək sürətli rabitə kanallarından,  məsələn, lifli 
optik kabeldən və ya peyk əlaqəsindən istifadə edirlər. Müəyyən vaxt ərzində serverdən keçən 
informasiyanın həcmi trafik adlanır. 

Qoşulma tipindən və istifadəçi ilə provayder arasındakı rabitə kanalının buraxma 
qabiliyyətindən asılı olaraq İNTERNET-ə daxil olma növləri 2 qrupa bölünür: 1. Seans qoşulma ; 2. Daimi 
qoşulma. 

Seans qoşulması. Qoşulmanın bu növündə istifadəçi şəbəkəyə telefon xətti vasitəsilə qısa 
müddət ərzində şəbəkə ilə əlaqədə olur. Seans qoşulmasında İP-ünvanı kompüterə ancaq seans 
müddətində mənimsədilir və o, dinamiki İP ünvanı adlanır. Seans qoşulmasına aşağıdakılar aiddir: 

- Telefon xətti ilə kommutasiyalı daxil olma (Dial-Up). Bu halda şəbəkəyə qoşulmanın 
hər bir saatı üçün uyğun pul məbləği ödənilir və şəbəkədə verilənlər analoq formada ötürülür. Bu 
modemlərdə verilənlərin ötürülmə sürəti ən yaxşı halda 56kbit/s olur. 

- Peyk vasitəsilə asinxron qoşulma. Bu cür qoşulma növündə 2 rabitə kanalından istifadə 
olunur. İnformasiya ötürüldükdə istifadəçi standart Dial-Up rejimində işləyən adi modemdən istifadə 
etdiyi halda,  informasiyanın qəbulu üçün cəld işləyən peyk kanalından istifadə edir ki, bu halda 
verilənlər axınının sürəti modemin sürətindən 4-8 dəfə(256-512 Kbit/san ) çox olur. 

- “Mobil” internet. “Mobil” kanal üzrə verilənlərin ötürülmə sürəti çox da böyük olmayıb, 
14,4Kbit/s-ə bərabərdir. Məhz buna görə də, mobil qurğular üçün xüsusi Wap  protokolu işlənmişdir ki, 
onun vasitəsilə mobil telefonun ekranına yalnız telefon displeyinin ölçüsünə görə optimallaşdırılmış 
informasiyanı çıxarmaq mümkün olur.  Verilənlərin paket şəklində ötürülməsini təmin edən GRPS 
protokolunun tətbiqi olmuşdur. Bu halda verilənlərin sürəti 100 Kbit/s-yə qədər artır.  İnternetə naqilsiz 
qoşulmanın daha bir üsulu da Wi-Fi qoşulmasıdır.  Bu halda verilənlərin ötürülmə sürəti 10Mbit/s-ə 
qədər ola bilər.  

Daimi qoşulma: Bu halda kompüter daimi və cəld işləyən kanala qoşulur və verilənlər 
şəbəkədə rəqəm şəklində ötürülürlər. Yalnız trafikə−kompüter tərəfindən qəbul edilən və göndərilən 
verilənlərin həcminə görə pul ödənilir. Daimi qoşulmada kompüter şəbəkədə tam hüquqlu olur və 
özünün İP ünvanına malik olur.  ADSL(Asimmetrik rəqəmli abunəçi xətti) texnologiyası əsasında 
rəqəmsal rabitəni buna misal göstərmək olar. Burada da telefon xəttindən istifadə olunur, lakin bu 
halda telefon həmişə boş qalır. Buna görə də şəbəkədən ayrılma baş vermir.  Verilənlərin ötürülmə 
sürəti 1,5Mbit/s,  qəbul etmə sürəti isə 8 Mbit/s-yə qədər olur.   

İnternet  xidmətləri 
İnternet-in əsas xidmət sahələrinə (servislərinə) aşağıdakılar aiddir: 
1. WWW-World Wide Web (Ümumdünya hörümçək toru). Bu xidmət İnternet-in ən mühüm və 

geniş yayılmış xidmət növüdür. Qısaca WEB adlanan bu xidmət hipermətn texnologiyasına əsaslanır və 
adi mətnlərin, hipermətnlərin, qrafik və multimedia tipli informasiyanın, proqram kodlarının və s. 
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şəbəkədə yerləşdirilməsini, axtarışını, ötürülməsini və baxılmasını təmin edir. WEB resursları WEB-
saytlar və WEB-səhifələr şəklində təsvir olunurlar. Bir saytdan və ya səhifədən digərinə, o cümlədən, 
qrafiklərə, şəkillərə, animasiyaya və s. keçmək üçün “keçid”(link) adlanan mexanizmdən istifadə edilir. 
“Keçidlər” səhifədə adətən başqa rənglə  (məsələn, göy rənglə) seçilir və altından xətt çəkilir. Keçid 
əməliyyatı “keçidin” üzərində mausun düyməsini bir dəfə basmaqla yerinə yetirilir.  

WEB-sayt bir-biri ilə əlaqəli olan və eyni bir  WEB-serverdə yerləşən bir və ya bir neçə  WEB–
səhifəsindən ibarət olur. WEB-səhifə WEB-saytın ayrıca bir hissəsi olub, “.htm” və ya “html” 
genişlənməsi ilə təyin olunan mətn faylıdır. Xüsusi  WEB-səhifələri yaratmaq üçün Front Page Express 
proqramından istifadə olunur. 

WEB−sənədlərini təsvir etmək və onların axtarışını asanlaşdırmaq üçün HTML (Huper Text 
Markup Lanquage) adlı xüsusi dil yaradılmışdır. Sənədin strukturunu(sərlövhə, mətn, abzas, təsvir və s.) 
ekranda əks etdirmək üçün bu dil xüsusi əmrlərə(kod-teqlərə malikdir. Həmin teqlər browser-in 
pəncərəsində mətnin hissələrinin əks olunması rejimini təyin edir. HTML dili vasitəsilə hazırlanmış 
WEB-səhifələr  “WEB-browser” (WEB-brauzer, yəni WEB-ə baxış) və ya “İnternet Explorer” (İnternet 
bələdçisi) adlanan proqramların köməyilə oxunurlar. 

Brauzer təpkibində mətn və multimedia informasiyası olan  sənədlərlə işləməyə imkan verir. 
Onların bəziləri rənglərlə, digərləri isə səslərlə və s. daha yaxşı işləyir. “Web-ustalar” sənədlərin baxışı 
zamanı hansı brauzerlərdən istifadə etmək haqqında göstərişlərə malikdir. Brauzerlərə aşağidakıları 
göstərmək olar: 

− NCSA  Mosaik(ilk internet brauzer 1993-cü ildə yaradılıb); 
− Cello; 
− Linx; 
− İnternet Works; 
− Netcape Communicator; 
− Internet Explorer; 
− TheWorld Browser; 
− Opera; 
− Safari;  
− Mozilla Firefox; 
− Google Chrome. 
İntertet-də hər saytın (səhifənin) unikal ünvanı olur. Bu ünvan ingiliscə URL-Uniform Resourse 

Locator (Resursun Vahid (unikal) Göstəricisi) adlanır. Başqa sözlə, bu ünvan WEB –saytın (səhifənin) 
yerləşdiyi kompüterin İnternet-dəki koordinatıdır. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 
İnternet ünvan belədir: http://www.adna.baku.az 

burada “http”-informasiyanın ötürülməsi protokolunu, “www.”-İnternet xidmətinin adını, 
“adna.bakı.az”- WEB –saytın (səhifənin) yerləşdiyi host (əsas) kompüterin İnternet adını göstərir. Host 
kompüterin adı şəbəkədə qeydə alınmış domenlərin adlarından ibarət olur.  

URL vasitəsilə nəinki Web-səhifələri, həmçinin Internetin digər resurslarını, məsələn FTP fayl 
serverlərini və Gopher-in ünvanlarını göstərmək olar. Ümumi halda, URL-in tərkibində resurs tipi, 
komrüterin domen adı və faylın vacib olmayan spesifıkasiyasını göstərmək olar. Məsələn: 
http://www.firma.ru/ catalog /document1-htm.  Komponentlərin bəzi səhifələri aşağıdakı məna 
daşıyır: 

Http-ünvanlaşdırma zamanı istifadə olunan protokol; 
www-internet resursunu 
www.firma.ru- Kompüterin domen adı; 
catalog.document1.htm-Faylın sertifikasiyasını göstərir; 
2.Elektron poçt (E-mail) – İnternet istifadəçilərinin ən çox istifadə etdiyi xidmətlərdən biridir. 

Elektron poçt vasitəsi ilə ani bir zamanda bütün dünya miqyasında istənilən şəxslə (kompüterlə) 
məktublaşmaq olar. 

Bu xidmətdən istifadə etmək üçün hər bir şəxsin elektron poçt ünvanı olmalıdır. Həmin ünvanı 
kompüterin İnternet-lə əlaqəsini təşkil edən provayder təqdim edir. Bu xidmət tam pulsuzdur. İnternet-
ə qoşulan hər bir şəxs bu xidmətdən istifadə etmək üçün özünə elektron poçt ünvanı götürə bilər. 
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Domen ünvanlaşdırma üslubunda qurulan elektron poçt ünvanı ümumi şəkildə belə yazılır:    
<userid>@<nodeid> 

          burada <userid>-istifadəçinin identifikatoru, <nodeid>-şəbəkə qovşağının 
identifikatorudur. Bu iki identifikator arasında “@” (eta) işarəsini yazmaq vacibdir. Bu səbəbdən də o 
“elektron poçt işarəsi” adını almışdır.  İstifadəçinin identifikatoru (userid) baxılan şəbəkə qovşağı 
çərçivəsində unikal olmalıdır.  

Elektron poçt ünvanlarının yazılışına aid misallar: 
ilnurane@ dcacs.ab.az 
sabit @ mail.ru 
ilnurane, sabit- istifadəci adlarıdır. Elektron poçtu ilə işləmək üçün ən çox Outlook  Express və 

Netscape proqramlarından istifadə edilir.  
3.FTP-File Transfer Protocol (Faylların ötürülməsi protokolu). Bu xidmət vasitəsi ilə bir şəbəkə 

kompüteri ilə digəri arasında fayllar mübadiləsi aparıla bilər. FTP protokolu TCP/IP standart protokollar 
ailəsinin tətbiq səviyyəsinə aid protokollarından biridir. Nəqliyyat səviyyəsində TCP protokolu tətbiq 
edilir. FTP protokol /proqram istifadəçisi uzaq məsafəli kompüterin fayllar kataloquna baxa, bir 
kataloqdan digərinə keçə və faylları öz kompüterinə köçürə bilər. 

FTP xidməti WEB-də yerləşdirilməsi əhəmiyyət kəsb etməyən informasiya resurslarını arxiv 
rolunu oynayan kompüterlərdə saxlamağa və onlardan istifadə etməyə imkan verir. Həmin 
kompüterlərə başqa sözlə FTP-serverlər deyilir. 

4.USENET xidməti müxtəlif mövzulara aid yeni xəbərləri özündə toplayır və onların yayılmasını 
təşkil edir. Xəbərlər mövzuya uyğun qruplarla təşkil olunur. Qrupa, başqa sözlə konfrans da deyilir. Hər 
bir qrupa unikal ad verilir və həmin adla o axtarılır. Qrupun adı onun mövzusunu və mənşəyini təyin 
etməlidir. USENET sistemində qeydiyyatdan keçmiş istənilən istifadəçi öz informasiyasını konkret 
mövzuya görə xəbərlər qrupunda yerləşdirə bilər və həmin informasiyanı baxılan qrupun bütün 
istifadəçiləri əldə edə bilərlər. Xəbərlər qrupları ilə işləmək imkanı Outlook Express, Free Agent 
proqramlarında da nəzərə alınıb. 

5. İnteraktiv söhbət, audio- və videokonfrans. Bu xidmət iki və daha çox istifadəçinin real vaxt 
(on-line) rejimində informasiya mübadiləsi aparmasını təmin edir. Bu xidmət IRC (Internet Relay Chat-
Internet vasitəsilə Söhbət üçün Retranslyator) adlanan protokol və serverlərin köməyilə həyata keçirilir. 
Odur ki, bu xidmətə bəzən İRC və ya Çat (Chat) deyilir. İRC–nin strukturu İRC- serverlər şəbəkəsindən 
ibarətdir. Hər bir İRC- server İRC- kliyentlərdən (proqramlardan) sorğuları qəbul edib, real vaxt 
rejimində yerinə yetirilir. İRC ilə işləmək üçün çoxlu İRC kliyent proqramları mövcuddur. Onlardan ən 
geniş yayılanları və geniş imkanlara malik olanları bunlardır: ICQ (ünvanı: www. icq. com), Microsoft 
Chat (Internet Explorer proqramının tərkibinə daxildir), MIRC (ünvanı:www. mirc. com) və s. bunlardan 
başqa çoxlu regional Çat proqramları da mövcuddur. 

İnternet vasitəsilə səsli telefon əlaqəsi qurmağa, həmçinin görüntülü və səsli telefon bağlantısı 
qurmağa imkan verən vasitələr və proqramlar da mövcuddur. İnternet-ə qoşulan kompüterdə əlavə 
olaraq səs kartı, səs kolonkası və mikrofon olmalıdır. Aralarında səsli əlaqə yaradılan kompüterlərdə 
eyni proqram təminatından istifadə olunmalıdır. Bu məqsədlə, məsələn, NetMeetinq proqramından, 
ICQ proqram paketindən  istifadə edilə bilər. 

Kompüterlər arasında real vaxt rejimində səsli əlaqənin yaradılması müxtəlif coğrafi nöqtələrdə 
yerləşmiş şəxslərin (elmi işçilərin, iş adamlarının və s.) iştirakı ilə audio-konfrans keçirməyə real imkan 
yaradır. Bu cür audio – konfransları reallaşdırmaq üçün yuxarıda göstərilən proqramlarla yanaşı, bu 
məqsəd üçün daha geniş yayılmış “Paltalk” proqramından istifadə etmək olar.  

Görüntülü əlaqə yaratmaq üçün səsli əlaqədə tətbiq edilən texniki avadanlığa əlavə olaraq 
WEB kamera da daxil edilməlidir. 

İnternet vasitəsilə kompüterlər arasında real vaxt rejimində səsli və görüntülü əlaqənin 
qurulması imkanı videokonfranslar keçirməyə real şərait yaradır. Videokonfrans  keçirilərkən səslə 
bərabər videotəsvirlər də ötürülür və qəbul edilir. Kompüterlər arasında səsli və görüntülü əlaqəni 
yaratmaq üçün NetMeetinq, CU-SeeMe proqramlarından istifadə olunur.  

6. Elektron elanlar lövhələri. Bu xidmət növü elektron poçtundan , müxtəlif informasiya 
xidmətlərindən, interaktiv səsli və görüntülü əlaqələrdən və konfranslardan birgə istifadə edilməklə 
reallaşdırır. Elektron lövhələr onlarda yerləşdirilmiş elanların mövzularına görə xüsusiləşdirilmiş və 
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ümumi xarakterli ola bilərlər. 1-ci halda elektron lövhədə yerləşdirilmiş elanlar müəyyən mövzuya görə 
qruplaşdırılır, məsələn, daşınmaz əmlak satışı, avtomobil satışı və s., 2-ci halda isə lövhədə bütün 
mövzulara aid elanlar yerləşdirilir. Elektron elanlar adi qəzet və ya divar elanlarından fərqli olaraq, daha 
çox müddətdə fəaliyyət göstərir və onları daha çox sayda istifadəçi oxuyur. Qəzetlərdəki elanların 
elektron variantlarını da İnternet-də yerləşdirmək mümkündür. 

İnternet vasitəsilə alqı-satqı əməliyyatlarının aparılması da çox səmərəlidir. İnternet-in bu 
xidmət obyektlərinə İNTERNET-mağazalar deyilir. İnternet-mağazalarda satılan mallar haqqında ətraflı 

məlumat verilir və qrafik vasitələrin köməyilə əks etdirilir. Ən geniş yayılmış İNTERNET-mağaza 
proqramlarına misal olaraq “Copernic Shopper”, “Half” , “Shoppinq” və s. göstərmək olar. 

Elektron elanlar lövhələrinin bir növü də İnternet və ya şəbəkə auksionlarıdır. İnternet-auksion 
istənilən mal növləri üzrə və istənilən istifadəçiyə görə təşkil edilə bilər. 

7. İnternet vasitəsilə şəkillərin, insanların və təşkilatların axtarışı. Bu xidmət növləri İnternet-
brauzerlərin son versiyalarda reallaşdırılan funksiyaların köməyilə və digər proqramlar vasitəsilə yerinə 
yetirilir. 

Şəkil axtarışı üçün internet Explorer-də “Search” (Axtarış) düyməsini basmaq və sol tərəfdə 
açılan pəncərədə “Fund a picture” (Şəklin axtarışı) menyusunu seçərək şəklin adını ifadə edən lazımi 
sözü qeyd etmək lazımdır. 

İnternet-də insanların da axtarışını həyata keçirmək olar. Insanların axtarışını “Outlook Express” 
proqramı vasitəsilə də aparmaq olar. 

“Copernic” axtarış sistemi vasitəsilə elektron poçt ünvanına görə insanların axtarışını aparmaq 
çox əlverişlidir. 

İnternet vasitəsilə təşkilatların da axtarışı mümkündür. Bu cür axtarışı təşkilatın adına, elektron 
poçt ünvanına, URL və ya İP-ünvanına görə aparmaq olar 

8. “Telnet” xidməti Terminalın emulyasiya protokolu olan “Telnet” uzaq məsafəli terminalın 
İnternet-ə qoşulmasını təmin eir. Telnet istifadəçiyə uzaq məsafəli qovşağın əməliyyat sistemi və ya 
verilənlər bazası ilə əlaqə yaratmağa imkan verir. Uzaq məsafəli kompüterdə (qovşaqda) yerləşən 
proqramları çağırıb istifadə etmək də olar. Uzaq məsafəli kompüterlə əlaqə İnternet vasitəsi ilə 
yaradılır. Bunun üçün həmin kompüterdə “uçot resursu” (account) olmalıdır. ABŞ konqresinin 
kitabxanasının “locis.loc.gov” qovşağına Telnet protokolu ilə müraciət etmək üçün uçot resursları tələb 
edilmir. Bu halda sistemə giriş zamanı istifadəçi identifikasiya üçün “qonaq” kodunu daxil etməlidir. 
“Telnet”  xidmətindən əsas etibarilə Web-ə daxil olmayan, lakin faydalı məlumatların və proqramların 
əldə edilməsi üçün istifadə olunur.  

9. “ Gopher” informasiya axtarış xidməti. “Gopher” adlı xüsusi protokolla yerinə yetirilən bu 
xidmət bütöv İnternet şəbəkəsində verilənlər bazalarına (əsasən  mətn tipli informasiya) müraciəti 
təmin edir və bir növ İnternet resurslarına bələdçi rolunu oynayır. Güclü axtarış imkanlarına malik bu 
sistem uzaq məsafəli digər axtarış sistemlərinə avtomatik qoşula bilər. “Gopher” istənilən sistemlərdən 
informasiyanı asanlıqla əldə etmək üçün sadə və əlverişli istifadəçi interfeysinə malikdir və istifadəçiyə 
ayrıca Gopher informasiya fəzası təqdim edir. İnformasiya müxtəlif Gopher –serverlərindən alınan iç-içə 
menyular sistemi şəklində təsvir olunur. Menyunun lazımi bəndinin seçilməsi çox vaxt apara bilər. Bu 
problemin həlli üçün “Veronika” adlı axtarış sistemi yaradılmışdır. 

 
İNTERNET-də informasiya axtarışının xüsusiyyətləri 
İnformasiya resurslarının sayının ildən ilə çoxalması, informasiya massivlərinin həcminin və 

verilənlər bazalarının ölçülərinin böyüməsi nəticəsində tələb olunan informasiyanın axtarılıb tapılması 
get-gedə mürəkkəbləşir və problem xarakteri alır. 

İnternet-in informasiya fəzası öz təbiətinə görə paylanmış informasiya sistemidir. İnternet-in 
informasiya fəzası şəbəkənin üstünlükləri, çatışmazlıqları və xidmətləri ilə bağlı olan aşağıdakı 
xüsusiyyətlərə malikdir: 

1) İnformasiya fəzasının ölçüsü. İnternet−in minlərlə qovşağında yerləşdirilmiş informasiyanın 
həcmi çox böyükdür. Odur ki, axtarış serverləri informasiya fəzasının bütün resurslarını əhatə edə 
bilməzlər. İnformasiya resursları çox vaxt paylanmış şəkildə yerləşdirilir. Onların bir hissəsi bir serverdə, 
digər hissələri isə başqa serverlərdə saxlanır. 



27 

 

2) Nizamsızlıq və sistemsizlik. İnternet-də informasiya resursları nizamsız yerləşdirilir. Onların 
yaradılmasında, toplanmasında və saxlanmasında qayda-qanun yoxdur. İstifadəçi öz saytını və ya 
səhifəsini yarada və oraya istənilən informasiyanı yerləşdirə bilər. Şəbəkə qovşağının informasiya 
təminatı informasiya resurslarının, səhifələrin və saytların sahibləri tərəfindən təşkil edilir, odur ki, 
onları sistemləşdirmək mümkün olmur. 

3) Natamamlıq, izafilik və ziddiyyətlilik. İnternet-də informasiya resursları avtonom, bir-
birindən asılı olmadan, müxtəlif vaxtlarda və yerlərdə yaradıldığından informasiyanın natamamlığı, bəzi 
hallarda isə əksinə-izafiliyi və ziddiyyətliliyi özünü göstərir. 

4) Dillərin və kodlaşdırmanın müxtəlifliyi.    İnternetin informasiya resursları müxtəlif adamlar, 
müxtəlif şəhərlərdə və ölkələrdə, müxtəlif sistemlərdə və müxtəlif məqsədlər üçün yaradıldığından, dil 
və kodlaşdırma müxtəlifliyi əlavə problemlər yaradılır. 

5) Terminologiyanın müxtəlifliyi.  Müxtəlif sənədlərdə müxtəlif müəlliflər tərəfindən istifadə 
edilən terminologiya müxtəlif ola bilir. Bu isə informasiya axtarışını, mövzuya görə təsnifat aparılmasını 
və əlavə vasitələrin tətbiqini tələb edir. 

6) İnformasiyanın əhəmiyyəti və həyat dövrü. Bir çox hallarda İNTERNET-də müəllifin özündən 
başqa digər istifadəçilər üçün əhəmiyyəti olmayan sənədlər nəşr edilir. Bəzi hallarda isə Web-səhifələr, 
saytlar və serverlər ayrı-ayrı adamlar və təşkilatlar tərəfindən yaradılır, lakin sonradan onlara xidmət 
edilmir. Yəni onlar bir növ yiyəsiz “informasiya zibilinə” çevrilir. Bu isə informasiya-axtarış vaxtına və 
keyfiyyətinə mənfi təsir edir. 

7) Hiperistinadlardan istifadə edilməsinin xüsusiyyətləri  Hipermətnlərə və hiperistinadlara 
əsaslanan texnologiya informasiya axtarışında istifadəçiyə xeyli kömək edir. Lakin hiperistinadlar çox 
hallarda  istifadəçini lazımi yerə istiqamətləndirmirlər. Bununla yanaşı digər sistemlərdən fərqli olaraq  
Web xidməti düzgün olmayan istiqamətdən addim-addim geri qayıtmaq və istiqaməti dəyişmək 
imkanına malikdir.  

İNTERNET-də informasiya axtarış sistemləri 
Web səhifələrin sayı durmadan artır və İnternet-də yerləşdirilən informasiyanın həcmi hər 

yarım ildə təxminən iki dəfə çoxalır. Lazımi tədbirlər görülmədən bu cür nəhəng informasiya fəzasında 
axtarışı lazımi sürətlə və keyfiyyətlə aparmaq olmaz. Ona görə də informasiya fəzası sistemləşdirilir və o  
semantik baxımdan zəif əlaqəli axtarış zonalarına bölünür. Hazırda informasiya  fəzasının iyerarxik 
strukturla zonalara bölünməsindən istifadə edilir. İyerarxiyanın 1-ci səviyyəsində məzmununa və ya 
coğrafi əlamətlərinə görə müəyyənləşdirilmiş ayrı-ayrı axtarış server qruplarına uyğun gələn lokal Web 
sahələr təyin edilir.  İyerarxiyanın 2-ci səviyyəsində çoxlu qrup və ya birləşmiş Web-saytlardan ibarət 
ərazi informasiya resursları təyin edilir. 3-cü səviyyədə həm mövzuya, həm də əraziyə görə ayrılmış 
informasiya resurslarını özündə birləşdirən qlobal informasiya resurslarını təyin edir. 

Müasir axtarış sistemlərinin indeksləyici robotları İnternet fəzasını gəzərək həm ərazi, həm də 
mövzuya görə paylanmış axtarış zonalarını əhatə edirlər. Hazırda Web üçün  çoxlu sayda informasiya-
axtarış sistemləri yaradılmışdır. Həmin sistemlər  üzrə İnternet-də xüsusi kataloqlar təşkil edilmişdir, 
məsələn: Search Kit, Buki və s. Web üçün axtarış sistemləri arasında daha yaxşı axtarış imkanlarına 
malik olan , daha geniş tətbiq edilən aşağıdakılardır: 

Xarici axtarış sistemləri: Altavista, Deja, Fast, Directhit, Snap, Google, Northernlight, Oingo, 
Opentext, İnfoseek, Wais, Yahoo; 

Rus axtarış sistemləri:  Aport, Rambler, Yandex. 
Bu sistemlərdən bəzilərini qısaca nəzərdən keçirək: 
Altavista - ən böyük axtarış portallarından biri olub, təqdim etdiyi serverlərin sayına görə  

axtarış sistemləri arasında liderlik edir. 30-a qədər dildə informasiya axtarışı apara və tapılan sənədləri 
lazımi dilə çevirə bilər. Altavista−güclü sorğu dilinə malikdir. Burada “AND”, “OR”, “NOT” 
operatorlarından istifadə edərək mürəkkəb sorğu formalaşdırmaq mümkündür. Bundan əlavə 
məzmunlu axtarışı reallaşdırmaq üçün “Near” operatoru da mövcuddur. 

Google- fərqli axtarış sistemlərindən istifadə edir, çox sadə interfeysə malikdir. Axtarış zamanı 
istinadların sayı çox olan sənədlərə üstünlük verilir və onlar axtarış nəticələrinin siyahısının lap 
əvvəlində yerləşdirilir. Google-də müxtəlif dillərdə axtarış aparmaq imkanı var. Xəbərlər qruplarında da 
axtarış aparmaq mümkündür. Hazırda GOOGLE sistemində 3 milyarddan çox  qədər indeksləşmiş  Web 

səhifə əhatə edilmişdir. Ən populyar axtarış sistemidir. 
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Directhit- həm sadə həm də güclü axtarış sistemi hesab olunur. Bu sistem də açar sözlərlə 

axtarış aparır, sadə interfeysə malikdir. Ən çox istinad edilən və daha çox baxılan sənədlərə üstünlük 
verilir , onlar çıxış siyahısının əvvəlində yerləşdirilir. Sorğuya yaxın mövzular da ekrana çıxarılır.  

Bing-Microsoft şirkətinin təqdim etdiyi axtarış sistemi. 
Snap−bu axtarış sistemində də ən çox istinad edilən və daha çox baxılan sənədlərə üstünlük 

verilir. Sorğuya cavab kimi verilən saytların və oxşar mövzuların , oxşar kateqoriyaların siyahısı, tematik 
kataloqun bölmələri ekrana çıxarılır.  Öz kataloqunda bir şey tapmadıqda, o güclü “İnktomi” indeksinə 
müraciət  edir. 

Yahoo−İnternet-də istifadə edilən ilk axtarış sistemlərindən biridir. Yahoo-ya tematik kataloq 
kimi də baxmaq olar. Ona görə ki, onun tematik kataloqu ən böyük həcmə malikdir. Bu axtarış sistemi 

ağacvarı strukturla təşkil olunmuşdur. Ən yuxarı səviyyədə əsas rubrikalar təsvir edilir. Rubrikalar 
bölmələrə, bölmələr alt bölmələrə və s. ayrılır və ən aşağı səviyyədə saytların təsviri və onlara 
istinadlar (linklər) saxlanır. Bu sistem ən böyük kataloq olmaqla yanaşı ən çox müraciət olunan 
sistemdir. 

Oingo sistemi digər sistemlərdən fərqli olaraq sözlərin mənalarını “başa düşür”. Axtarış 
nəticələri iki siyahı ilə ekrana çıxarılır: tapılan Web saytların siyahısı və kataloqların bölmələrinin 
siyahısı. Uyğun düyməni basmaqla açılan 3-cü siyahıda isə sorğudakı sözün bütün mənaları əks etdirilir. 

Əgər axtarış nəticələri istifadəçini qane etmirsə, o, sorğunu dəqiqləşdirən bir neçə sözdən istifadə 
etməklə yenidən axtarış apara bilər. 

Aport  Rusiyanın “Runet” adlanan 3 axtarış serverindən biridir. Bu sistemin üstün cəhəti ondan 
ibarətdir ki, o, sənədin  indeksinə görə onun ilkin mətnini bərpa edə bilir.  

Rambler− “Runet”-ə daxildir, çoxlu sayda axtarış servislərinə, müxtəlif mövzulara aid kataloqlar, 
faylların axtarışı, müxtəlif suallar üzrə arayış sistemi və s. malik olan çoxfunksiyalı sistemdir. Burada da 
məntiqi operatorlar, məntiqi qruplar , bir simvolu əvəz edən “?”, bir neçə simvolu əvəz edən “*”  
metasimvollar dəstəklənir.  

Yandex- “Runet”-ə daxildir,  ən əsas üstünlüyü  sorğudakı sözlərin bütün formalarına görə 
axtarış apara bilməsidir. Sənədlərin başlıqlarına və onlardakı istinadlara görə xüsusi axtarış apara 
bilməsidir. Yandex ailəsinə axtarış sistemindən əlavə istifadəçilərə öz WEB saytlarını yerləşdirmək üçün 
pulsuz disk yaddaşı və əlavə elektron poçt qutusu  təqdim edən “Narod.ru” adlı “virtual  şəhər də 
daxildir.  

Müasir axtarış sistemlərinə Baidu, Ask, Aol –sistemlərini də misal göstərə bilərik. 
İnternet istifadəçiləri çox vaxt  bir neçə axtarış sistemindən istifadə etməklə, çox böyük sayda 

sənədlər alır və onların da çoxu bir-birini təkrarlayır. Bu problemin həlli üçün metaaxtarış 
sistemlərindən istifadə olunur. Bu sistemlər axtarış üçün sorğunu eyni zamanda bir neçə axtarış 
sisteminə və ya kataloqa ünvanlayır, sonra isə alınmış nəticələri birləşdirir və təkrarlanmaları aradan 
qaldırır. Tanınmış metaaxtarış sistemlərinə nəzər yetirək. 

Metacrawler−İnternet-in qərb seqmentində metaaxtarışın liderlərindən biridir. Axtarış üçün 
sorğunu 15-ə qədər ən güclü axtarış sistemlərinə və kataloqlara göndərir. 

İxquick ən yaxşı metaaxtarış sistemlərindən biri hesab olunur. Bu sistemə verilən sorğu 14-ə 
qədər müxtəlif axtarış sistemlərinə istiqamətləndirilə blər.  

“Potallar”. “Potal” sözünün hərfi mənası “darvaza” , “giriş” deməkdir. İNTERNET-də portal 
dedikdə özündə bir-neçə saytı: axtarış sistemini, İNTERNET səhifələrinin kataloqunu, xəbərlər 
xidmətini, elektron ensiklopediyasını, elektron mağazanı, elektron elanlar lövhəsini  və s. birləşdirən 
güclü informasiya sistemi başa düşülür. Daha böyük portallar isə sadalanan İNTERNET resurslarının hər 
birindən bir neçəsini özündə cəmləyir. Portalın bu cür müxtəlif informasiya resursları həm ümumi 
interfeysə və istinadlara görə, həm də ümumi axtarış sisteminə görə bir-biri ilə əlaqəli olurlar.  Portal 
sistemləri əsasən ayrı-ayrı mövzu sahələrinə görə təşkil edilirlər. Tematik portallardan əlavə, hər hansı 
ərazinin, ölkənin və ya şəhərin informasiya resurslarını birləşdirən portallara da rast gəlinir. 

İnternetin tarixi 
İnternetin yaranma tarixi 2 yanvar 1969-cu il hesab olunur. Həmin gün ABŞ Müdafiə Nazirliyinin 

bir bölməsi olan Perspektiv Tədqiqatlar İdarəsi (ARPA - Advanced Research Projects Agency) müdafiə 
təşkilatlarının kompüterlərinin əlaqələndirilməsi layihəsi üzrə işə başladı. Tədqiqatların nəticəsində 
Arpanet şəbəkəsi yaradıldı. 1969-cu ilin yanvar ayının 2-də, sonradan Arpanet adlanan bu şəbəkə 
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vasitəsilə Los-Anceles, Santa-Barbara və Yuta ştatının universitetləri və Stenford Elmi-Tədqiqat İnstitutu 
arasında informasiya mübadiləsi təmin edildi. 1971-ci ildə Ray Tomlinson şəbəkə üzrə məlumatların 
ötürülməsi üçün elektron poçt proqramı işləyib hazırladı və İnternetin ik xidmət növü elektron poçt (e-
mail) fəaliyyətə başladı. 1972-ci ildə B. Kan  müasir İnternetin nəzəri əsasını təşkil edən “açıq şəbəkə 
texnologiyası” ideyasını irəli sürdü. Bu ideyanı reallaşdırmaq məqsədilə yeni protokolun hazırlanması 
işinə başlandı və “İnternetin Atası” sayılan B. Stefin rəhbərliyi altında TCP/İP protokolu yaradıldı. Bu 
protokolun yaradılması Enternet arxitekturalı lokal şəbəkənin yaradılmasını və Arpanet şəbəkəsi ilə 
müxtəlif arxitekturalı bir sıra şəbəkələrin birləşdirilməsini mümkün etdi. Bu şəbəkə ilə 1979-cu ildə 
Usenet, 1981-ci ildə Bitnet, sonralar CompuServe, AmericaOnline və Nfsnet şəbəkələri arasında əlaqə 
yaradılaraq, Amerikada İnternet şəbəkəsi yaradıldı. 1990-cı ildə İngiltərə və İsveçin kompüter 
şəbəkələrinin İnternetə qoşulması ilə əlaqədar bu şəbəkə  İnternet adlanmağa başladı. Eyni zamanda 
İnternetlə digər ölkələrin kompüter şəbəkələri arasında əlaqə təmin edildi və o, Beynəlxalq Şəbəkələr 
Şəbəkəsinə çevrildi. 1979-cu ildə İnternetin USENET, 1989-cu ildə WWW, 1996-cı ildə ICQ xidmətləri 
fəaliyyətə başladı 
 
 
Kompüterin arxitekturası və strukturu 

 
Əvvəllər (I və II nəsil) kompüterlərin aparat və proqram vasitələri bir-birindən asılı 

olmadan, ayrı-ayrılıqda yaradılırdı. III nəsildən (60-cı illərin sonu) başlayaraq kompüterin 
aparat və proqram vasitələri vahid bir sistem kimi layihələndirilməyə başlandı. Bu zaman 
əsas diqqət bu vasitələrin qarşılıqlı əlaqəsinə yönəldilirdi. Bununla da prinsip baxımdan yeni 
olan «kompüterin arxitekturası» anlayışı yarandı. Kompüterin arxitekturası  dedikdə aparat-
proqram vasitələrinin ümumi prinsipləri və müəyyən sinif məsələlərin həlli üçün onların 
funksional imkanlarını təyin edən xarakteristikaları başa düşülür. Arxitektura kompüterin 
tərkib hissələrinin hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələndirilməsini təyin edir. V nəslin bəzi 
nümayəndələrini çıxmaqla keçmiş və indiki kompüterlərin arxitekturasında məşhur amerika 
alimi Con fon Neyman tərəfindən 40-cı illərdə təklif edilən prinsiplər əsas götürülür. Başqa 
sözlə desək, kompüterlər    hələ    ki,    Neyman    arxitekturası    ilə    qurulur və bu   
arxitekturanın əsas prinsipləri aşağıdakılardır:  

1. Kompüter proqramla idarə olunan avtomatdır, yəni kompüterin işləməsi üçün 
proqram lazımdır. Proqram bir tərəfdən kompüterin işini idarə edir, digər tərəfdən isə 
qoyulmuş məsələləri həll edir. 

2. Kompüter ardıcıl ünvanlanan vahid yaddaşa malik olmalıdır. Yaddaş birölçülü v ə 
xəttidir, yəni sözlər vektoru şəklindədir. Həmin yaddaşda müəyyən üsulla kodlaşdırılan həm 
proqram, həm də verilənlər saxlanılır. 

3. Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur, yəni əmrlərə 
verilənlər kimi baxmaq olar və onlar üzərində əməliyyatlar aparıla bilər. 

4. Verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsində yox, proqram səviyyəsində aparılır. 
Məsələn, maşın sözündəki bitlər yığımının hər hansı ədəd və ya simvollar sətri olmasını 
proqram müəyyənləşdirir. 
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Şəkil 1. Kompüterin arxitekturasının ümumi sxemi 

 

Neyman arxitekturalı hər bir kompüter iki hissədən - mərkəzi və periferiya (xarici) 
hissələrindən ibarətdir. Mərkəzi hissə hesab-məntiq qurğusundan (HMQ), idarəetmə 
qurğusundan (İQ) və Daxili yaddaş qurğusundan(DYQ) ibarətdir. Müasir kompüterlərdə  HMQ 
və İQ prosessor adlanan bir qurğuda birləşdirilir. Periferiya hissəsinə xarici yaddaş 
qurğuları(XYQ), daxiletmə-xaricetmə qurğuları(DXQ) və idarə pultu(İP) daxildir.  

Kompüterin strukturu müəyyən səviyyədə onun konkret tərkibini (qurğular, bloklar, 
qovşaqlar və s.) və onlar arasındakı əlaqələri təyin edir.  

Prosessor kompüterin əsas qurğusu olub, DYQ-də saxlanan proqramla hesab və 
məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirir və kompüterin ümumi işini idarə edir. Kompüterin 
işləmə sürəti əsasən prosessorun işləmə sürəti ilə təyin edilir. İşləmə sürətini artırmaq üçün 
prosessor kiçik tutumlu və çox böyük sürətli yerli yaddaşa (keş yaddaş) malik olur. Hesablama 
prosesi kompüter üçün əvvəlcədən tərtib edilmiş proqram vasitəsilə yerinə yetirilir. Proqram 
icra ardıcıllığına uyğun yazılmış əmrlərdən (təlimatlardan) ibarətdir. Proqramın icrası zamanı 
İQ növbəti əmri seçib təhlil edir və hansı əməliyyatın hansı operandlar (əməliyyatda iştirak 
edən kəmiyyətlər) üzərində aparılmasını müəyyənləşdirir. DYQ-dən götürülən operandılar 
HMQ-də yerləşdirildikdən sonra əməliyyat yerinə yetirilir. Hesab-məntiq qurğusu İQ-nin 
idarəsi altında işləyir. 

Yaddaşın tutumu baytlarla (kilobayt, meqabayt, qiqabayt, terabayt) ölçülür. 
Kompüterin yaddaşı mürəkkəb quruluşa malik olub, iyerarxik prinsiplə qurulur və müxtəlif 
tipli yaddaş qurğularından ibarət olur. Funksional baxımdan yaddaş iki hissəyə bölünür: daxili 
va xarici. 
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Daxili yaddaş prosessorla bilavasitə əlaqədə olub, icra olunan proqramların və emal 
edilən verilənlərin saxlanması üçündür. Daxili yaddaşın işləmə(yaddaşa müraciət) sürəti 
yüksək, lakin onun tutumu nisbətən kiçik olur. 

Daxili yaddaş da öz növbəsində iki hissədən ibarət olur: əməli yaddaş (ƏY) və daimi 
yaddaş (DY). Əməli yaddaş(RAM-Random Access Memory) daxili yaddaşın əsasını təşkil edir,  
cari vaxtda yerinə yetirilən proqramlar və aralıq nəticələri yadda saxlamaq üçündür. ƏY 
enerjidən asılıdır, yəni kompüter şəbəkədən çıxarıldıqda oradakı informasiya itir. Əməli 
yaddaşa nisbətən tutumu xeyli az olan daimi yaddaş(ROM-Read Onlu Memory) informasiyanın 
saxlanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur, yəni istifadəçilər tərəfindən oraya 
informasiya yazılması mümkün deyil. İnformasiya oraya kompüterin hazırlanması zamanı 
yazılır və adi hallarda dəyişdirilə bilməz. Orada tez-tez istifadə olunan proqramlar və 
verilənlər saxlanılır. Məsələn, əməliyyat sisteminin bəzi proqramları, kompüterin düzgün 
işləməsini yoxlayan proqramlar və s. Daimi yaddaş enerjidən asılı olmur, yəni kompüter 
şəbəkədən çıxarıldıqda oradakı informasiya saxlanır.  

Kompüterin periferiya hissəsinə daxil olan xarici yaddaş qurğusu(XYQ)  böyük həcmə 
malik olan informasiyanı saxlamaq üçün istifadə olunur. Xarici yaddaşla informasiya 
mübadiləsi (informasiyanın yazılması və oxunması) əməli yaddaş vasitəsilə aparılır. Xarici 
yaddaş enerjidən asılı olmayan daşıyıcılarda (maqnit disklərdə, maqnit lentində, maqnit 
kartlarda, yığcam disklərdə, fləşdə) qurulur. Onun tutumu praktik olaraq məhdud olmur, lakin 
işləmə (müraciət) sürəti daxili yaddaşa nisbətən az olur. 

İşləmə prinsipinə görə xarici yaddaş 2 cür olur: birbaşa müraciətli (maqnit və yığcam 
disklərdə, fləşdə) və ardıcıl müraciətli (maqnit lentində). Birbaşa müraciətli XYQ nisbətən 
böyük işləmə sürətinə malik olduğundan, müasir kompüterlərdə ən çox istifadə olunur. 
Ardıcıl müraciətli XYQ əsasən informasiyanın ehtiyat üçün saxlanması məqsədilə istifadə 
olunur. 

Daxiletmə-xaricetmə qurğuları informasiyanın kompüterə daxil edilməsi və 
kompüterdən xaric edilməsi, həmçinin istifadəçi ilə kompüter arasında ünsiyyətin təmini 
üçün istifadə olunur. Daxiletmə-xaricetmə prosesləri daxili yaddaşdan istifadə etməklə 
aparılır. Müasir kompüterlərdə bu qurğulara klaviatura, maus tipli manipulyator, hərf-rəqəm 
və təsvir çap edən qurğu (printer), displey (monitor), qrafikçəkən qurğu (plotter), skaner və s. 
aiddir. 

İdarə pultu hesablama prosesinin gedişi zamanı proqramçı və ya operator tərəfindən 
sistem əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçündür. İdarə pultu çox vaxt konstruktiv olaraq 
prosessorla birlikdə quraşdırılır və İP–nin bir çox düymələri klaviaturada yerləşdirilir. 

Sistem interfeysi kompüterin qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini və onlar arasında 
informasiya mübadiləsini təmin edir. 

Xarici qurğuların idarə olunması və onların sistem interfeysi ilə əlaqələndirilməsi üçün 
qrup idarəetmə qurğularından, adapterlərdən və kontrollerlərdən istifadə olunur. Xarici 
qurğuların idarəedici proqramları – drayverlər adlanır. 

Kompüterlərin bütün hissələri bir-biri ilə sistem şini ilə birləşir. Şin–prosessorla 
yaddaş arasında və ya giriş-çıxış qurğularının kontrollerləri(idarə sxemləri) arasında 
verilənlərin və idarə siqnallarının ötürülməsini təmin edən naqillər yığımından ibarətdir. 
Kontrollerlər-idarəedici mikrosxemlər olub,  giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla 
əlaqələndirirlər. 

Fərdi kompüterlərin quruluşu 
Kompüter texnikasının yaranma tarixi , inkişaf    mərhələləri və nəsilləri 

Hazırda beynəlxalq termin kimi işlədilən «kompüter» ingilis sözü (computer) olub 
mənası hesablayıcı deməkdir. Bu söz dilimizə gəlməzdən əvvəl onun yerinə «rəqəmsal 
hesablama maşını–RHM», «elektron hesablama maşını–EHM» və ya «hesablama maşını–HM» 
söz birləşmələrindən istifadə olunurdu.  
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Kompüter texnikasının inkişaf inkişaf tarixi 4 əsas dövrə bölünür: 

Etap İnkişaf mərhələsi 

Mexaniki qurğulu hesablama maşınlarına  qədərki dövr 17-cı əsrin ortalarına qədər 

Mexaniki qurğulu hesablama maşınları  dövrü 17-cı əsrin ortaları -18-ci əsrin sonu 

Elektromexaniki qurğulu hesablama maşınları  dövrü 18-ci əsrin sonu-19-cu əsrin sonu 

Elektron hesablama maşınları  dövrü 20-ci əsrin 30-40-cı illərindən indiyə 
qədərki dövr 

 
Ən qədim say aləti kimi eramızdan 30 min il əvvəl istifadə edilmiş (Çexiyada tapılmış) “vestonis 

sümükləri” hesab edilir. Qədim Romada istifadə edilən abak da ilk say alətlərindən hesab edilir. Qədim 
Çində bu alət suan-pan (hesablama lövhəsi), Yaponiyada isə soroban adlandırılmışdır. Sadalanan 
qurğularda kompüter üçün müəyyənləşdirici rol oynayan avtomatik hesablama xassəsi yox idi. 
Avtomatik hesablama qabiliyyəti olan ilk qurğu məşhur fransız alimi Blez Paskal tərəfindən 
yaradılmışdır. O, cəmləyici maşın hazırlamışdır(1642-ci il). 1673-cü ildə Vilhelm Leybnis dörd 
hesab əməlini yerinə yetirən mexaniki arifmometr yaratmışdır.  

1830-cu ildə ingilis riyaziyyatçısı Çarlz Bebic proqramla işləyən, yəni insanın iştirakı 
olmadan hesablama aparan hesablama maşını (analitik maşın) yaratmağa cəhd göstərdi. 
Maşına proqramın  perfokartlardan daxil edilməsi, verilənlərin və nəticələrin isə «anbarda» 
(yaddaşda) saxlanması nəzərdə tutulurdu. Ç.Bebbicin 40 ilə yaxın əmək sərf edərək düzəltdiyi 
hesablama maşını müasir dövrdə istifadə olunan hesablama maşınlarına daxil olan bütün komponentləri 
özündə təzahür etdirirdi. Bebicin fikirləri sonradan universal kompüterlərin yaradılmasının 
əsasını qoydu. Alimin düzəltdiyi maşının ilk proqramçısı ingilis şairi Çon Bayronun qızı Ada Lavleys idi 

Yaddaşlı və proqramla idarə olunan universal kompüterlərin yaradılmasının nəzəri 
əsasları 1930-cu ildə A.Türinq (İngiltərə) və E.Post (ABŞ) tərəfindən inkişaf etdirildi.  

Müasir kompüterlərin  yaradılmasının əsas prinsipləri 20-ci əsrin 40-cı illərində 
Amerika alimləri Con Fon Neyman, Q.Qoldşteyn və A.Beris tərəfindən verilmişdir. Bu nəzəri 
əsasların praktiki reallaşdırılması isə ilk dəfə olaraq 1946-cı ildə ABŞ-da elektron lampalı 
elementlərdə qurulan ENİAK adlı universal kompüterin yaradılması ilə həyata keçirildi. 
Kompüter texnikasının yaranma tarixi proqramla idarə olunan ilk universal kompüterin 
yaradıldığı vaxtdan (1946-cı il) başlanır. «ENIAC»-ın daxili 20000 elektron lampasından və 15000 
reledən ibarət idi. Hesablama maşını bir saniyə ərzində 300 vurma və 500 toplama əməliyyatlarını 
yerinə yetirirdi. 

Bu vaxtdan başlayaraq kompüter texnikası yüksək sürətlə inkişaf etməyə başladı. 
Kompüter texnikasının yarandığı vaxtdan indiyə qədər keçdiyi inkişaf tarixini hər biri 
müəyyən xüsusiyyətlərlə səciyyələnən mərhələlərə (nəsillərə) bölmək olar: 

I nəsil (1950-1959-cu illər) kompüterlərin element bazası elektron lampalar idi  və 

işləmə sürəti kiçik idi. Giriş-çıxış qurğularının və xarici yaddaşın funksional məhdudluğu mətni 
informasiyanın emalını çətinləşdirirdi. Odur ki, kompüterlərin tətbiq sahəsi məhdud idi. Onlar 
əsasən riyazi məsələlərin həlli üçün istifadə olunurdu. Keçmiş SSRİ-də istehsal olunan I nəsil 
kompüterlərə misal olaraq «MESM», «BESM», «Strela», «M -3», «Minsk-P, «Ural-2», «M-20» 
və s. göstərmək olar. 

II nəsil (1960-1969) kompüterlərin element bazası əsasən yarımkeçirici diodlar və 
tranzistorlardan  ibarət idi. Yaddaş tutumu, işləmə sürəti və avadanlığın iş etibarlığı nisbətən 
böyük idi. Giriş-çıxış qurğuları təkmilləşdirilmiş, böyük tutumlu xarici yaddaş (maqnit 
lentində) qoşulmuş və mətni informasiyanın emalı mümkün olmuşdur. Xarici qurğularla əsas 
qurğuların paralel işləməsi məsələsi qismən həll edilmişdir. Alqoritmik dillərdən istifadə 
etməklə proqramlaşdırma işi xeyli asanlaşmışdır. Kompüterlərin tətbiq sahələri xeyli 
genişlənmişdir. Sovet İttifaqında istehsal olunan II nəsil kompüterlərə misal olaraq «BESM-4», 
«BESM-6», «M-220», «Minsk-2», «Minsk-22», «Minsk-32», «Ural-14» və s. göstərmək olar. 

III nəsil (1970-1985) kompüterlərin yaradılması üçün zəmin yeni element bazasının - 
mikroelektronikanın və inteqral sxemlərin yaranması oldu. Onlardan istifadə nəticəsində 
kompüterlərin qabarit ölçüləri kiçildi və iş etibarlığı daha da artdı. Qurğuların paralel işləməsi 
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prinsipi daha da təkmilləşdirildi. Nəticədə asinxron dəyişdirilə bilən quruluşdan istifadə 
etməyə imkan yarandı və eyni vaxtda bir neçə proqramın yerinə yetirilməsi (multiproqram 
rejimi) mümkün oldu. Əsas qurğularla xarici qurğular arasında informasiya mübadiləsinin 
dinamik prinsiplə təşkili kompüterə müxtəlif sayda müxtəlif tipli xarici qurğuların 
qoşulmasına imkan verdi. Böyük yaddaş tutumu ilə yanaşı, yüksək yazma-oxuma sürətinə 
malik olan maqnit disklərindən xarici yaddaş kimi istifadə olunması ilk dəfə III nəsil 
kompüterlərində həyata keçirilmişdir.  

III nəsil kompüterlərin əsas səciyyəvi cəhətlərindən biri hesablama prosesinin 
təşkilində aparat və proqram vasitələrindən birgə istifadə olunmasıdır. İnformasiya emalını 
və proqramlaşdırmanı sadələşdirmək və səmərəliyini artırmaq üçün əməliyyat 
sistemlərindən istifadə olunmağa başlandı. Nəticədə proqram vasitələrinin rolu xeyli artdı.  

III nəsil kompüterlərin əsasını ABŞ-ın IBM firmasının yaratdığı IBM360 və IBM370 
kompüterləri təşkil edir. Bu kompüterlərin əsasında sonradan SSRİ-də «EC ЭBM» tipli 
kompüterlər yaradıldı. III nəsil kompüterlər modul prinsipi ilə qurulduqlarına görə konstruktiv 
və funksional cəhətdən müxtəlif olan qurğular bir-biri ilə universal xarici əlaqələrlə 
birləşdirilir. Qurğular bloklardan təşkil olunur. Blokların tipini və sayını dəyişdirməklə 
qurğunun texniki xarakteristikalarını dəyişdirmək olar. 

IV nəsil 1981-ci ildən indiyə qədər böyük və çox böyük inteqral sxem (BİS, ÇBİS) 
texnologiyası ilə yaradılan kompüterləri əhatə edir. Bu cür inteqral sxemlərdə bir 
yarımkeçirici kristalda 1000-ə qədər sxem yerləşdirmək mümkün olur. Yəni bir BİS onlarla və 
yüzlərlə adi sxemlərin yerinə yetirdikləri funksiyaları yerinə yetirə bilir. Odur ki, kompüterin 
qabarit ölçüləri xeyli kiçilir (10-100 dəfələrlə), iş etibarlığı isə çoxalır. Əvvəlki nəsil 
kompüterlərdə əməli yaddaş (ƏY) əsasən maqnit nüvələrində qurulduğu halda, IV nəsil 
kompüterlərdə ƏY (statik və dinamik yaddaş) inteqral sxemlərində qurulur. Odur ki, ƏY-nin 
işləmə sürəti və tutumu xeyli artır. 

IV nəsil maşınları arasında mikro və mini kompüterlər xüsusi yer tuturlar. Mikro-
kompüterlərin ən geniş yayılmış növü isə fərdi kompüterlərdir (ingiliscə Personal Computer - 
PC). Fərdi kompüterlər (FK) IV nəsil kompüterlərin ayrıca sinfini təşkil edirlər.  

V və sonrakı nəsil - indinin və gələcəyin kompüterləri yeni elektron texnologiyası ilə 
daha miniatür elementlərdə yığılır, daha yüksək məhsuldarlığa və iş etibarlığına malik 
olmaqla yanaşı, keyfiyyətcə aşağıdakı funksional tələblərə cavab verməlidirlər: 

- biliklər bazaları ilə işləməyi təmin etmək və onun əsasında süni intellekt 
sistemlərinin təşkilinə imkan yaratmaq; 

- kompüterin tətbiqini daha da asanlaşdırmaq üçün istifadəçi ilə nitq və görmə 
vasitəsilə ünsiyyəti təmin etmək; 

- proqramların sintezinin avtomatlaşdırılması vasitəsilə proqram vasitələrinin 
yaradılması prosesini sadələşdirmək. 

Hazırda həm ənənəvi Neyman arxitekturası, həm də perspektiv arxitektura və 
sxemotexnika ilə yeni nəsil kompüterlərin yaradılması sahəsində intensiv işlər aparılır. Yeni 
arxitektura və sxemotexniki həllərlə yanaşı, inteqral sxemlərin istehsal texnologiyasının 
təkmilləşdirilməsi və optik prinsiplərlə qurulan optoelektron element bazasının yaradılması 
sahəsində də intensiv işlər aparılır. Kompüterin ölçüləri ildən-ilə kiçilir. Artıq FK-in ölçüləri 
adi cib dəftərçəsi ölçülərinə qədər kiçilib. Hazırda FK maşınların, qurğuların, ev əşyalarının 
bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərir. 

Kompüterlərin yeni arxitekturasının yaradılması sahəsində böyük diqqət 
neyrokompüterlər layihəsinə yönəldilmişdir. Neyrokompüter real neyronların əsas xassələrini 
modelləşdirən neyron şəbəkəsi anlayışına əsaslanır. Bio– və ya opto–elementlərdən istifadə 
olunmaqla uyğun olaraq bioloji və ya optik neyrokompüterlərin yaradılması nəzərdə tutulur. 
Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, XXI əsrdə neyrokompüterlər intellektual imkanlarına görə 
ənənəvi kompüterləri xeyli ötəcəklər. Mikroelektronikanın son nailiyyətləri və biotexnologiya 
əsasında element bazasının yaradılması biokompüterlərin reallaşdırılmasını mümkün edir.  
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Kompüterlərin təsnifati 
Kompüterlərin imkanlarını qiymətləndirmək üçün müəyyən əlamətlərə görə onları 

qruplara bölürlər, yəni təsnif edirlər. Təsnifat əlamətləri vəzifəsinə, ölçülərinə, 
məhsuldarlığa, qiymətinə, element bazasına və s. görə seçilə bilər. 

Bu nöqteyi-nəzərdən kompüterləri qabarit ölçülərinə və məhsuldarlığa görə aşağıdakı 
siniflərə bölürlər: 

− çox böyük (super) kompüterlər; 
− böyük kompüterlər; 
− orta kompüterlər; 
− kiçik (mini) kompüterlər; 
− mikro-kompüterlər. 

Tarixən ilk dəfə böyük kompüterlər yaranmışdır. Onların element bazaları elektron 
lampalardan başlayaraq yüksək səviyyədə inteqral sxemlərə qədər təkmilləşdirilmişdir.  

Bəzi hallarda böyük kompüterlərin məhsuldarlığı müəyyən sahələrdə tətbiq üçün 
(məsələn, geniş sahədə planlaşdırma və proqnozlaşdırma, nüvə energetikası, hərbi-müdafiə 
sahəsi və s.) kifayət etmir. Bu səbəbdən də super-kompüterlərin yaradılmasına ehtiyac 
yaranmışdır. Bu cür kompüterlərdə hesablamaların paralel aparılması, çoxsəviyyəli iyerarxik 
yaddaş strukturlarından istifadə olunması, hədsiz işləmə sürəti (saniyədə milyard əməliyyat) 
almağa imkan verir.  

Qeyd edək ki, son illər böyük və orta kompüterlərı “meynfreym”  adlandırılar. 
Kiçik (mini) kompüterlər ölçülərinin və qiymətlərinin orta və böyük kompüterlərə 

nisbətən kiçik olmasına baxmayaraq, universal imkanlara malikdirlər. Kiçik kompüterlər 60-cı 
illərdə yaradılmış (DEC firmasınınn PDP-5 kompüteri) və sonradan böyük sürətlə inkişaf etmiş 
və geniş tətbiq tapmışlar.  

Mikro-kompüterlər. Böyük və çox böyük səviyyəli inteqral mikro-sxemlərin (BİS, ÇBİS) 
hazırlanması texnologiyası bir BIS və ya ÇBİS-də prosessor yaratmağa imkan verdi. Bu cür 
qurğuya mikroprosessor deyilir. Mikroprosessorun kəşfi mikro-kompüterlər sinfinin 
yaranmasına gətirib çıxardı. Mikroprosessorun yaradılması nəinki kompüterin mərkəzi 
hissəsini kiçiltdi, həm də kiçik ölçülü xarici qurğuların yaradılması tələbini qarşıya qoydu. 
Kiçik ölçülərinə, kifayət qədər məhsuldarlığına, yüksək iş etibarlığına və ucuzluğuna görə 
mikro-kompüterlər elm və sənayenin bütün sahələrində, tədrisdə və məişətdə geniş tətbiq 
olunur. Mikro-kompüterlərin əsas sinfini fərdi kompüterlər(FK-PC-personal kompüter) təşkil 
edir. Fərdi kompüterin bütün avadanlığı bir stol üzərində yerləşdirilir.  

Kompüterin əsas iş prinsipi amerikalı alim Con Fon Neyman tərəfindən verilmiş və 
onun fikrincə istənilən kompüter 4 əsas qurğuya malik olmalıdır: 

1. Hesablayıcı–məntiqi qurğu  
2. İdarə qurğusu 
3. Yaddaş qurğusu  
4. Xarici(periferiya) qurğular  
 
 
 
 
Kompüterin əsas xarakteristikaları 
Kompüterin əsas xarakteristikalarına işləmə sürəti, yaddaş tutumu, hesablama 

dəqiqliyi, əmrlər sistemi, qiyməti və iş etibarlılığı daxildir.  
Kompüterin işləmə sürəti prosessorun bir saniyədə yerinə yetirdiyi sadə 

əməliyyatların sayı ilə təyin olunur. İşləmə sürəti ilə yanaşı məhsuldarlıq anlayışından da 
istifadə olunur. Qeyd   edək   ki,  işləmə  sürəti   əsas  etibarı   ilə prosessordan     asılı  
olduğundan çox vaxt o, prosessorun meqaherslərlə ölçülən takt tezliyi ilə təyin olunur. 

Yaddaş tutumu (həcmi) kompüterin yaddaşında saxlana bilən informasiyanın 
maksimum miqdarı ilə təyin olunur. Müasir kompüterlərdə daxili yaddaş standart tutuma 
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malik olan modullardan təşkil olunduğundan, modulların sayını artırmaqla yaddaş tutumunu 
artırmaq olar. 

Müasir kompüterlərdə xarici yaddaş blok strukturuna və dəyişdirilə bilən 
konstruksiyaya malik olduğundan, onun tutumu praktik olaraq qeyri-məhdud olur. 

Hesablama dəqiqliyi ədədlərin təsviri üçün istifadə olunan mərtəbələrin sayından 
asılıdır. Müasir kompüterlərdə 32 və ya 64 mərtəbəli prosessorlardan istifadə olunur. 
Prosessorun mərtəbəliliyi  vahid zamanda  sistem şininin birdəfəyə ötürdüyü informasiyanın miqdarıdır. 

Əmrlər sistemi − prosessorun yerinə yetirə bildiyi əmrlər toplusudur. Modifikasiyaları 
nəzərə almaqla kompüterlərdə orta hesabla 100-ə qədər əmrdən istifadə olunur. 

Kompüterin iş etibarlığı  − müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən vaxt müddəti 
ərzində kompüterin öz xassələrini saxlamaq qabiliyyətidir. Kompüterin qiyməti bir çox 
amildən, o cümlədən, işləmə sürətindən, yaddaş tutumundan, əmrlər sistemindən və s. 
asılıdır. Qiymətə həmçinin kompüterin tərkibi və ilk növbədə, xarici qurğuların sayı və çeşidi 
təsir edir. Proqram təminatı da kompüterin qiymətinə xeyli təsir edir. 
 
 
 

Müasir fərdi kompüterlərin platformaları 
Müasir kompüterlərin təsnifata bölündükləri ilk əlamət  platformadır. Bu günə qədər 

fərdi kompüterlərin bir neçə platformaları mövcuddurlar ki, onlar bir-birilərindən həm 
təyinatına görə, həm də istifadə etdiyi aparat təminatı (hard ware) və proqram təminatına 
(soft ware) görə fərqlənirlər. Bir qayda olaraq, kompüterlərin müxtəlif platformaları öz 
aralarında uyuşmurlar. Bəzi hallarda yalnız bir tip kompüter üçün yazılmış proqramı digər 
kompüterdə işə salmaq üçün xüsusi ''emulyatorlardan» istifadə olunur. Ən geniş yayılan 
«İBM» və «Apple» platformalarıdır. «Sun» və sırf peşəkar «Silicon Grapfiks» tipli platformalar 
xüsusi ədəbiyyatlarda şərh olunurlar. 

Müasir fərdi kompüterlərin növləri 
1. Stolüstü kompüterlər 
Stolüstü kompüter (Desktop) - bu günlər ən məşhur və ən çox yayılan kompüter 

tipidir. Stolüstü kompüterlər aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə oluna bilərlər: 
− Ev şəraitində istifadə olunan kompüterlər - universal kompüterlər olub, hər 

şeydən bir az bacarırlar.  
− Işçi stansiyalar–adətən müəssisələr, firmalar və digər təşkilatlar üçün təyin 

olunan kompüterlər belə adlanırlar. 
− Stolüstü nəşriyyat kompüterləri−Bu sistem «kağız» nəşrinin çapdan əvvəlki 

hazırlığı üçün və ya kütləvi informasiya vasitələrinin elektron variantlarının  yaradılması üçün 
təyin edilmişdir. 

− Serverlər−paylaşdırıcı kompüterlər olub, əsas işi müəssisənin və ya İnternet 
qovşağının lokal şəbəkəsini idarə etməkdir.  

2. Stolüstü mini-kompüterlər  
Bu yığcam kompüterlər informasiya texnologiyaları bazarında bir neçə il bundan əvvəl 

yaranmış və hal-hazırda öz inkişafının ən yüksək nöqtəsində yerləşirlər. «Barebone» adlı bu 
kompüterlər bilavasitə stolüstü böyük kompüterləri əvəz etmək üçün təyin olunan böyük 
ekranlı noutbukların rəqibi sayıla bilər.  

3. Planşet kompüterlər (tablepc) 
Bu kompüterlərin meydana çıxması Bill Geytsin adı ilə bağlıdır:  məhz Microsoft 

firmasının başçısı 2000-ci ilin yazında «gələcəyin kompüteri» konsepsiyasını elan etdi.  
Bu kompüterlər adi noutbukun 1/2 hissəsi ölçüsündə olub, prosessor və digər daxili 

hissələri maye kristallı ekranın arxasında yerləşdirilir, ekran isə əl barmağı ilə basmaq üçün 
həssas edilir. Bunun sayəsində bir dəfəlik həm klaviaturadan, həm də mausdan azad oluruq. 
Mətn xüsusi elektron qələmlə, işarələr isə barmağı basmaqla daxil edilir çünki TablePC-nin 
ekranı, cib kompüterində olduğu kimi, əl ilə basmağa həssasdır. 
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4. Yığcam (portativ) kompüterlər. Noutbuklar 
Bir vaxtlar bu qurğuları «noutbuk» yox, «ləptop» (laptop) - yəni yığan kompüterlər 

adlandırırdılar.»Ləptopların» erası keçən əsrin 90-cı illərində qurtardı və onların yerini 
nisbətən yığcam olan, yüngül (çəkisi 2-3 kq) və güclü ilk noutbuklar tutdu.  

5. Subnoutbuklar 
Subnoutbuklar da, adi noutbuklar kimi, böyük tutumlu sərt diskə, monitora, 

klaviaturaya malik olurlar, lakin onların ölçüləri çox-çox kiçik olur və onları kiçik çantalarda və 
əl qovluqlarında yerləşdirmək mümkün olur. Subnoutbuklar həmçinin enerjiyə də çox qənaət 
edirlər. Məlumdur ki, ənənəvi noutbuklar daxildə yerləşmiş akumlyatorlar sayəsində 4 
saatdan çox işləyə bilmədikləri halda, qənaətli ekrana malik olan miniatür subnoutbuklar 2 
dəfə artıq işləyə bilirlər.  

6. Cib kompüterləri(Palmtop) 
Bizim həyatımıza «fərdi rəqəmsal köməkçinin» (FRK, ingilis dilində PDA-Personal 

Digital Assistant) və ya «cib kompüterlərinin» daxil olması ilə miniatürləşdirmə üzrə daha bir 
rekord əldə edilmiş oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, bizim düşündüyümüz kimi, FRK heç də 
kompüterdən yox, onların birbaşa əcdadı sayılan kalkulyatorlardan yaranmışdır. İlk «elektron 
katibəsi» kimi 20 il bundan əvvəl meydana çıxan FRK proqramlaşdırılan kalkulyatora oxşayırdı. 
Onlar həmin element bazasında qurulmuşdular - yalnız bunun klaviaturası rəqəmlərlə 
bərabər, hərflərlə də təmin olunmuşdu. 

Sonralar cib kompüterləri daha da çoxalmış və özləri də yavaş-yavaş 
təkmilləşdirilmişlər. FRK üçün onlarla platformalar və əməliyyat sistemləri mövcuddur ki, 
bizim üçün aşağıdakı 2 növ daha aktualdır: Pocket PC 2003 və Palm OS.Pocket PC mini-
kompüterləri nəinki mətnlə, həm də səs, video, qrafika kimi multimedia faylları ilə də işləyə 
bilirlər.  

2003-cü ilə qədər FRK-da naqilsiz rabitənin yeganə növü kimi, yalnız infraqırmızı port 
ilə verilənlərin ötürülməsi mümkün idi. Bu halda ötürmə sürəti o qədər kiçik idi ki, bundan 
yalnız telefon kitabçasındakı yazıların böyük kompüterlə sinxronlaşdırılmasını yerinə yetirmək 
mümkün olurdu. Bu  FRK-ya verilənlərin ötürülməsi üçün 2 üsul vardır:  

a) «BlueTooth». Naqilsiz rabitə standartı olan «BIueTooth» verilənləri 10 metr 
məsafəyə qədər 723 Kbit/s sürətlə ötürməni təmin edir.  

b)Wi-Fi və ya WLAN 802.11. Bu adapter vasitəsilə FRK naqilsiz şəbəkədə işləyə bilər.  
7. Kommunikatorlar və smartfonlar 
FRK və mobil telefon hibridi tamamilə yeni sinif qurğulara aiddir. Bu hibridlər 2 növdə 

özünü göstərirlər: 
a) Kommunikatorlar.  Bu qurğular da praktiki olaraq, adi FRK-dan heç nə ilə 

fərqlənmirlər. Yalnız fərq ondan ibarətdir ki, burada daxildə quraşdırılmış GSM-modulu və adi 
mobil telefonla işləməyə oxşar iş görmək üçün əlavə işlənmiş xüsusi proqram təminatı vardır. 
Əsas məsələ, GRPS protokolu ilə internetdə işləmək qabiliyyətidir. 

b)Smartfonlar.Smartfonlar adi mobil telefonlardan yaranmışlar.  

 

 
Sistemin proqram təminatı (SPT) kompüterdə informasiyanın emalı prosesini təşkil edir, 

tətbiqi proqramlar üçün normal mühiti təmin edir. 

SPT-na aşağıdakılar daxildir: 

− əməliyyat sistemləri; 

− servis proqramları; 

− proqramlaşdırma sistemləri; 

− texniki xidmət proqramları. 

Əməliyyat sistemləri(ƏS)−informasiya emalının idarə olunmasını, aparat vasitələri ilə 

istifadəçinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir, kompüterin qurğularının işini idarə edir. ƏS-nin 

funksiyalarından biri informasiyanın daxiletmə-xaricetmə prosesinin avtomatlaşdırılması, istifadəçi 

tərəfindən yerinə yetirilən tətbiqi proqramın idarə edilməsidir. ƏS lazım olan proqramı kompüterin 

yaddaşına yükləyir və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. ƏS ayrı-ayrı proqram modullarından təşkil 

olunur. Bu modullar disk yaddaşına yazılır və hesablama prosesi tələb etdikdə diskdən əsas yaddaşa 
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köçürülür. Lakin elə modullar var ki, kompüter işlədiyi müddətdə onlar əsas yaddaşda saxlanılır. Belə 

modullar əməliyyat sisteminin özəyini təşkil edir. Kompüter yalnız əsas yaddaşında olan əmrlərlə 

işlədiyindən maşın işə salındığı zaman əməliyyat sisteminin özəyi əsas yaddaşa yüklənməlidir. Bu 

funksiyanı özünüyükləmə proqramı həyata keçirir. Özünüyükləmə proqramı sabit yaddaşda olur və 

kompüter işə qoşulan anda diskə müraciət edib, ƏS-nin tələb olunan hissəsini əsas yaddaşa köçürülür. 

ƏS-ləri yerinə yetirdiyi funksiyalara görə üç qrupa bölünür: 

− birməsələli (biristifdəcili); 

− çoxməsələli (çoxistifdəsili); 

− şəbəkə.  

Birməsələli  ƏS-müəyyən anda konkret bir məsələ ilə bir istifadəçinin işi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu tip ƏS-nə MS DOS-u misal göstərmək olar.  

Çoxməsləli ƏS kompüterdən kollektiv istifadəni təmin edir. Bu tip ƏS-nə UNIX, Linux, OS/2, 

Windows 95/98/2000 /XP .. və s. misal göstərmək olar. 

Şəbəkə ƏS-lokal və qlobal şəbəkələr ilə əlaqədardır və şəbəkənin bütün resurslarına müraciəti 

təmin edir. Bu ƏS-nə Nowel Net War, Windows NT, Banyan Vines, IBM LAN, UNIX, SOLARIS  və s. 

misal göstərmək olar. 

Servis proqramlar istifadəçiyə kompüterlə işləyərkən əlavə xidmətlər göstərir və ƏS-nin 

imkanlarını genişləndirir. 

Servis proqramlarını yerinə yetirdikləri funksiyalara görə aşağıdakı qruplara bölmək olar: 

− örtük proqramlar; 

− utilitlər; 

− antivirus proqramlar. 

 

WINDOWS  ƏMƏLİYYAT  SİSTEMİ      

Windows əməliyyat sistemi istifadəçilər üçün rahat işləmə mühiti yaratmaq məqsədilə 
meydana gəlmişdir. Bu sistemdən əvvəl istifadə edilən istənilən əməliyyat sistemi istifadəçidən 
kompüteri idarə edən əmrlər dilinin bilməsini tələb edirdi. Çox sadə işləmə qaydalarına malik olan 
qrafiki interfeysin meydana gəlməsi istifadəçini əmrlər strukturunu öyrənməkdən azad edir. 
Çoxpəncərəli qrafik interfeysə malik ilk əməliyyat sistemini Macintosh tipli kompüterlər üçün Apple 
Computer firması hazırladı. Sonra 1992-ci ildə Microsoft firması kütləvi istifadə olunan IBM PC tipli 
kompüterlərdə istifadə olunan MS-DOS əməliyyat sistemləri üçün qrafik Windows örtük proqramını 
yaratdı. Windows-un ilk versiyaları MS DOS-un örtüyü kimi istifadə olunurdu. 

Windows-95 əməliyyat sistemi 1995-ci ildə Microsoft firması tərəfindən yaradılmış və İBM PC 
kompüterləri üçün ilk qrafiki əməliyyat sistemi olmuşdur. 1998-ci ildə Windows sisteminin 
təkmilləşdirilmiş və bir sıra yeni imkanlar əlavə edilmiş versiyası – Windows-98, sonralar isə Windows-
2000, WindowsXP,  WindowsVista, Windows-NT, Windows 7 kimi versiyaları  yaradılmışdır. Windows 
əməliyyat sistemlərini əsasan iki qrupa bölmək olar: 

− Fərdi kompüterdə istifadə üçün (Windows-un  95, 98, 2000,Millenium, Windows XP, Windows 
Server, Windows Vista, Windows 7 variantı və s.) 

− Lokal və qlobal şəbəkədə istifadə üçün (Windows NT Server and Workstation, Windows 2000 
Professional və s.)  

Windows əməliyyat sistemiinin əsas xüsusiyyətləri 
 32-mərtəbəli arxitektura xarakteristikası - bu arxitektura hesablama dəqiqliyini, proqramın 

işləmə surətini artırır, elektron yaddaş da daxil olmaqla, bütün yaddaş növlərinin qiyməti ucuz başa 
gəlir. 

 Bir-birini aradan götürən çoxməsələlik və soxaxınlılıq xarakteristikası-Windows məliyyat 
sistemi eyni zamanda bir neçə proqramı yerinə yetirə bilir. Əməliyyat sistemi bu və ya digər proqramın 
tələbinə o qədər operativ reaksiya verir ki, həmin proqramların eyni vaxtda işləməsi təsəvvürü yaranır. 
Çoxaxınlılıq o deməkdir ki, işləyən proqramlar hər biri sərbəst prosessor vaxtına malik bir neçə hissəyə 
bölünə bilirlər. Bunun sayəsində proqram eyni zamanda bir-biri ilə əlaqəsi olmayan bir neçə 
əməliyyatları yerinə yetirə bilir. 

 İstifadəçinin qrafiki interfeysi- Windowsun istifadəçi interfeysi videomonitorun qrafiki 
rejimindən istifadə edir. «İnterface» ingilis dilindən tərcümədə «xarici sifət»  deməkdir. İnterfeys-
vasitələr və qaydalar toplusu olub, qurğuların, proqramların və insanın bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin 



38 

 

təmin edir. Ən vacib interfeys istifadəçinin fərdi kompüterlə əlaqəsini təmin edir və ona istifadəçi 
interfeysi deyilir.   

 «Pluq and Play» texnologiyası əsasında yeni periferiya qurğularının qoşulması- Sistem özü 
sərbəst olaraq, konfiqurasiya fayllarını dəyişdirir, konkret texniki qurğunu aydınlaşdırır və onun 
avtosazlanmasını təmin edir. Bu cür texnologiya “Plug and Play”(qoş və işlə) adlanır. Əlavə qurğular 
“usta”lar vasitəsilə kompüterə qoşulur. 

 Virtual yaddaşdan istifadə-Virtual yaddaş məsələnin həlli üçün ayrılmış virtual fəzanın bir 
hissəsində yerləşir, qalan hissə isə disk yaddaşında yerləşir. Əgər cari əlavənin işləməsi üçün əməli 
yaddaş kifayət etmirsə, o zaman mikroprosessor tərəfindən istifadə edilməyən əlavə və ya onun bir 
hissəsi əməli yaddaşdan çıxarılaraq diskə köçürülür. Bu boşalmış yerə aktiv əlavənin lazımi fraqmenti 
yüklənir. Yaddaşdan çıxarılan əlavələrin birinə idarə verildikdə, o yenidən əməli yaddaşa yüklənir. 
Beləliklə proqramlar disk və əməli yaddaş arasında dövr edir.  Belə məqsəd üçün istifadə olunan xarici  
yaddaşın bir hissəsi yüklənmə faylı, bu proses özü isə “svolinq” adlanır. 

 Əvvələr istehsal edilmiş proqram təminatları ilə uyğynlaşma-Windows əməliyyat sistemi 
digər əməliyyat sistemlərinin proqram məhsullarını icra etmək qabiliyyətinə malikdir. 

 Kommunikasiya proqram vasitələrinə malik olmaq xüsusiyyəti - Windows əməliyyat 
sistemi müxtəlif kommunikasiya və kompüter şəbəkələrində geniş istifadə edilən xüsusi proqram 
vasitələrinə malikdir. Windowsun şəbəkə vasitələrinə aşağıdakılar daxildir:  

− My Network Places (мое сетевое окружение)  proqramı ilə lokal şəbəkənin bütün 
resurslarına müracıət etmək olar; 

− Network and Dial-up Connections(Сеть и удаленный доступ к сети) proqramı vasitəsilə 
modem və şəbəkə adapteri vasitəsilə İnternetə və ya digər kompüterlərə qoşulmaq olar; 

− Connection Wizard(Подключение к Интернету) proqramı  İnternetə qoşulmağa  və onun 
tənzimlənməsinə imkan verir; 

− Internet Explorer – Internetdə informasiya axtarışını, Web səhifələrin avtomatik 
yüklənməsini və onlara baxışı təmin edir; 

− Outlook Express- proqramı İnternetdə elektron poçt vasitəsilə informasiyanın göndərilməsi 
və qəbuluna imkan verir. 

 Multimedia vasitələrinin olması- Windows əməliyyat sistemi keyfiyyətli səs və video 
interaktiv işini təmin edir. Multimedianın əsas vəzifəsi səs siqnalını rəqəm şəklinə və əksinə çevirmək,  
ikinci element isə videoplatadır ki, onun vasitəsilə video informasiya rəqəm şəklinə və əksinə çevrilir. 
Multimedia informasiya (yəni cizgi, audio və video informasiya) çox böyük yer tutur. Buna görə də belə 
informasiya kompakt-disklərdə yerləşdirilir və həmin disklərdəki informasiyanı oxumaq üçün 
komyuterdə “CD-ROM”, “DVD-ROM”, .. disk qurğuları olmalıdır. 

 

 

 

 
Tətbiqi proqram təminatı  

Verilənlər bazası – diskdə saxlanılan, bir-birilə əlaqələndirilmiş və mərkəzləşdirilmiş idarə olunan 

fayllar məcmusudur. 

Verilənlər bazasının idarə olunması dedikdə verilənlərin bazaya daxil edilməsi, onların təshihi (bazaya 

yazıların əlavə olunması, silinməsi, yeniləşdirilməsi) və sorğulara görə verilənlərin axtarışı əməliyyatları 

başa düşülür. Verilənlərin təşkili üsullarından asılı olaraq, aşağıdakı VBİS – lər mövcuddur: 

-        iyerarxik modelli VBİS 

-        şəbəkə modelli VBİS 

-        relyasiya modelli VBİS 

Relyasiya modeli daha əlverişli və səmərəli olduğundan son illərdə yaradılmış VBİS – lərdə məhz bu 

modeldən istifadə olunur. Bunlara aşağıdakıları misal göstərmək olar: dBase – in müxtəlif variantları, 

FoxBase+, Clipper, Dpase for Windows, FoxPro, R:base, Database, İnformix, İngers, Sybase, Progress, 

Paradox, Acces, Oracle və s. 

İnteqrallaşdırılmış paketlər müxtəlif fuksiyaları yerinə yetirən proqram komponentlərini özündə 

http://kayzen.az/blog/informatika/3526/veril%C9%99nl%C9%99r-bazas%C4%B1.html
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birləşdirir. Müasir inteqrallaşdırılmış TPP –yə mətn redaktoru, elektron cədvəl, qrafiki redaktor, VBİS və 

kommunkasiyalı modullar daxildir. İnteqrallaşdırılmış paketlərə əlavə modullar kimi, faylların eksport – 

importu, kalkulyator, təqvim, proqlamlaşdırma sistemləri də daxil edilir. Komponentlərarası informasiya 

əlaqəsi müxtəlif verilənlərin təsviri formatlarının unifikasiyası ilə təmin olunur. Müxtəlif komponentlərin 

vahid sistemdə inteqrasiyası istifadəçiyə interfeysdə xeyli üstünlük verir. Bu cür paketlərə misal olaraq 

Framework, Startnave, Microsoft Office göstərmək olar. 

CASE – texnologiyası mürəkkəb informasiya sistemlərinin (İS) yaradılmasında tətbiq olunur. 

CASE – texnologiyası altında İS – nin hazırlanmasının avtomatlaşdırılması vasitələri başa düşülür. Bura 

tətbiq sahəsinin analizi, verilənlər bazasının layihələndirmə, proqramlaşdırma və İS – nin istismarı 

daxildir. 

CASE – texnologiyasının instrumental vasitələri informasiya texnoligiyasının bütün sahələrində tətbiq 

olunur. 

Bu texnologiya informasiya sistemlərinin layihələndirilməsini onların proqramlaşdırılması və 

sazlanmasından ayırmağa imkan verir. Sistemi hazırlayanlar yalnız yüksək səviyyəli layihə ilə məşğul 

olur. Bu isə layihələndirmə mərhələsində səhvlər buraxmağa imkan verir və mükəmməl proqram 

məhsulları alınır. Bu texnologiya İS-nin işlənməsinin bütün mərhələlərində dəyişir. 

Hal-hazırda CASE – texnologiyası informatikanın ən çox dinamiki inkişaf edən sahəsidir. CASE – 

texnologiyasına aid Application Development Worckbench, B Pvin, CDEZ Tods, Clear Case, Composer, 

Discover Development İnformation System sistemlərini qeyd etmək olar. 

Müasir CASE – texnologiyası banklar, maliyyə korporasiyaları və ən iri firmalar üçün İS- nin 

yaradılmasında müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Onlar adətən olduqca yüksək qiymətə malik olur və 

öyrənilməsi nisbətən uzun vaxt tələb edir. Amma CASE – texnologiyasının tətbiqi iqtisadi cəhətdən 

sərfəlidir. Bir çox müasir proqram layihələri bu texnalogiyanın köməri ilə həyata keçirilir. 

İqtisadi və sosial sahədə məntiqə və mütəxəssis təcrübəsinə əsasən evristik tip məsələlərin həlli 

prosesində informasiya emalı vasitələrinə təlabat daima artır. Burada əsas ideya məsələnin necə həll 

olunmasına təyin edən ciddi formallaşdırılmış alqoritimlərdən, tədqiq sahəsinin mütəxəsisləri tərəfindən 

biliklər bazasında toplanan qaydaları göstərməklə məntiqi proqramlaşdırmaya keçidlə bağlıdır. Bu tip 

məsələlərin həlli üçün ekspert sistemlərindən (ES) istifadə olunur. 

Ekspert sisteminin əsasını qoyulan məsələnin həlli üçün istifadə olunan formal qaydaları özündə 

cəmləşdirən biliklər bazası təşkil edir. Qaydalar adətən, səbəb və nəticəni əlaqələndirən, məntiqi şərtlər 

şəklində verilən faktlararası münasibətlər kimi təsvir olunur. Ekspert sistemləri aşağıdakı məqsədlər üçün 

istifadə olunur: 

-   obyektin vəziyyətinin interpretasiyası 

-   obyektin vəziyyətinin diaqnostikası 

-        obyektin vəziyyətinin proqnozu 

-        məqsədli planlaşdırma 

-        obyektin işinin pozulmasını aşkar etmək 

-        obyektin işini idarə etmək 

Ekspert sistemlərini kompüterlərdə reallaşdırmaq üçün  ekspert sisteminin  

örtüyü adlanan vasitədən istifadə olunur. İqtisadiyyatda tətbiq olunan ekspert sistemlərinin örtüyünə 

Expert – Ease, tibbi diaqnostikada istifadə olunan ES- in örtüyünə EMYCIN – ni misal göstərmək olar. 

2.Üsulyönlü Tətbiqi proqram paketləri 

Üsulyönlü TPP riyazi – iqtisadi məsələlərin müəyyən üsullarla həllini reallaşdırır. Bura aşağıdakı TPP – 

lər aiddir: 

-        riyazi proqramlaşdırma (xətti, dinamik, statik və s.) 

-        şəbəkəli planlaşdırma və idarəetmə 

-        kütləvi xidmət nəzəriyyəsi 

-        riyazi statistika 

Bu paketlərə misal olaraq fərdi kompüterlərdə reallaşdırılan Math Cad, MatLab, Derive, TK Solver, 

Mathematica, Maple, Simplex, Stats Network proqramlarını göstərmək olar. 

3.Problemyönlü Tətbiqi proqram paketlər 

Tətbiqi proqram paketlərinin çox geniş sinfi problemyönlüdür. Praktiki olaraq elə tədqiq sahəsi yoxdur ki, 

burada heç olmasa bir TPP olmasın. Problemyönlü TPP elə proqram məhsuluna deyilir ki, burada konkret 

bir sahənin hər hansı bir məsələsinin həlli nəzərdə tutulur. 

Problemyönlü TPP sənaye, qeyri sənaye və xüsusi sahələrdə tətbiq üçün proqram paketlərindən ibarətdir. 

Sənaye sahələri üçün problemyönlü TPP. Bu tip müasir sistemlər aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdirlər. 

Birincisi, bu sistemlər yalnız istehsalı mükəmməl üsullarla planlaşdırmaq deyil, həmçinin iş planın 
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(ehtiyatların idarə olunması,müştəri sifarişləri və s) yerinə yetirilməsinə nəzarət, texnaloji kartanın tərtibi, 

maliyyə və əmək ehtiyyatlarının idarə olunmasına, bir sıra “qeyri- istehsal” funksiyalarını – servis 

xidməti, hazır məhsulun və marktinqin paylanmasına nəzarət funksiyalarını da yerinə yetirirlər. 

İkincisi, onlar kliyent – server arxitekturası, çoxməsələli, çoxistifadəçi əməliyyat sistemləri və relyasiya 

verilənlər bazası əsasında yaradılır, qrafiki istifadəçi interfeysinə malik olur və CASE- texnalogiyasından 

geniş istifadə olunur. 

Üçüncüsü, müasir sistemlər müxtəlif tip istehsalı nəzərə almalıdırlar. 

Qeyri – istehsal sahələri üçün problemyönlü TPP – ləri material istehsalı ilə bağlı olmayan firmaların 

(bank, birja, ticarət və s.) fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Bu sistemlərdə əsas 

tələbat, istehsal sahələri üçün TPP – də olduğu kimi çoxsəviyyəli inteqrallaşdırılmış sistemin 

yaradılmasıdır. 

Qeyri – istehsal sahələri üçün TPP – yə bank, maliyyə və hüquq sahələrinin avtomatlaşdırılması 

paketlərini aid etmək olar. 

Ayrı-ayrı tətbiq sahələri üçün TPP mühasibat uçotu, maliyyə menecmenti, hüquq sistemi və s. üçün 

nəzərdə tutulur. 

Müasir mühasibat uçotunun TPP – nin əksəriyyəti Windows əməliyyat sistemi mühitində işləyir və lokal 

şəbəkələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 1C və Microsoft firmalarının məhsullarından təşkil olunmuş “Ofis” 

mühasibat uçotu TPP yalnız mühasibat funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün deyil, həmçinin firmanın 

bütün işinin “elektron ofis” şəklində təşkilinə də imkan verir. 

Maliyyə menecmentinin TPP firmanın fəaliyyətinin analizinin və planlaşdırılmasının malyyəsi ilə 

əlaqədar olaraq yaranıb. 

Hüquq sisteminin TPP böyük həcmli qanunlarla səmərəli işləmək üçün nəzərdə tutulub. Bütün iqtisadi 

cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə hüquq sisteminə dair proqram paketləri var. 

4. Qlobal kompüter şəbəkələri 

Qlobal şəbəkələrin TPP – nin əsas vəzifəsi istifadəçinin ərazilər üzrə paylanmış ümumi şəbəkə 

resuslarına, verilənlər bazasına müraciəti, məlumatların ötürülməsini və s. rahat və etibarlı təmin 

etməkdən ibarətdir. Elektron poçtu, telekonfrans, elektron elanlar lövhəsinin təşkili üçün, müxtəlif qlobal 

şəbəkələrə informasiyanın gizli ötürülməsini təmin etmək üçün standart tətbiqi proqram paketlərindən 

istifadə olunur. 

Qlobal internet şəbəkəsinin standart TPP – nə aşağıdakıları misal göstərmək olar: 

-        naviqasiya və müraciat vasitəsi – Mozilla Firefox, Microsoft İnternet Explorer; 

-        Elektron poçtu (E-Mail), məsələn, Eudora, MS Outlook.  

Bank fəaliyyətində verilənlərin beynəlxalq şəbəkələrə ötürülməsi üçün standart TPP geniş yayılıb. 

Bunlara Swift, Sprint, Reuters – i misal göstərmək olar.  
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“Tətbiqi  informatika” fənnindən imtahan sualları. 

 

1. İnformatika fənninin məqsədi 

2. İnformatikanın və IKT-nin yeni elm sahəsi kimi inkişafı. İnformatika fənninin əhəmiyyəti və 

vəzifələri 

3. İnformasiya və informasiya prosesləri. 

4. Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma. 

5. Kompüter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri. 

6. İKT-nin digər elm sahələrində tətbiqi 

7. İnformatika elminin əsas tərkib hissələri 

8. İnformasiya anlayışı, onun formaları  

9. İnformasiyanın xassələri 

10. İnformasiya prosesləri 

11. İnformasiyanın axtarışı və emalı 

12. İnformasiyanın avtomatlaşdırılması 

13. İnformasiya cəmiyyəti 

14. İnformasiyada kod 

15. İnformasiyanın kodlaşdırılması 

16. Hansı kodlaşdırma sistemi var? 

17. Mətn tipli informasiyanın kodlaşdırılması 

18. Kodlaşdırmada əlifba qaydası 

19. Say sistemi 

20. Mövqeli say sistemi 

21. İkilik say sistemi 

22. Kompüter şəbəkəsinin arxitekturası. 

23. Şəbəkə proqram təminatı. 

24. OSI etalon modelin fiziki səviyyəsi. 

25. OSI etalon modelin kanal səviyyəsi. 

26. Шябякя сявиййяси 
27. OSI etalon modelin nəqliyyat  səviyyəsi. 

28. OSI etalon modelin seans, nümayiş və tətbiqi səviyyələri. 

29. Interfeyslər. 

30. LKŞ-nin əsas aparat vasitələri 

31. LKŞ-də serverlər 

32. “Kliyent – server” texnologiyası 

33. LKŞ topologiyası hansı əsas sinfə bölünür 

34. Genişləndirilmiş topologiya 

35. Ümumi şin topologiyası 

36. Halqavarı topologiya 

37. Ağaçvari topologiya 

38. Ethernet, Arcnet və Token Ring mübadilə protokolları 

39. İnternet 

40. İnternet-də  serverlər 

41. TCP/IP protokolları 

42. İP Şəbəkə ünvanı 

43. İnternet-ə qoşulma növləri 

44. Seans qoşulma 

45. Daimi qoşulma 

46. WWW-World Wide Web 

47. WEB-server 

48. URL 
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49. Elektron poçt  

50. FTP protokolu və USENET xidməti 

51. İnteraktiv söhbət, audio- və videokonfrans 

52. Elektron elanlar lövhələri 

53. İnternet vasitəsilə şəkillərin, insanların və təşkilatların axtarışı 

54. “Telnet” xidməti 

55. “ Gopher” informasiya axtarış xidməti. 

56. İNTERNET-də informasiya axtarışının xüsusiyyətləri 

57. İNTERNET-də informasiya axtarış sistemləri 

58. Xarici axtarış sistemləri 

59. Rus axtarış sistemləri 

60. İnternetin tarixi 

61. Kompüterin arxitekturası 

62. Kompüterin strukturu 

63. Prosessor 

64. Daxili yaddaş 

65. Daxiletmə-xaricetmə qurğuları. İdarə pultu. Sistem interfeysi 

66. Fərdi kompüterlərin quruluşu 

67. Portlar 

68. Xarici yaddaş qurğuları 

69. Kompüter texnikasının yaranma tarixi  

70. Kompüterlərin I və II nəsli 

71.  Kompüterlərin III nəsli 

72. Kompüterlərin IV nəsli 

73. V və sonrakı nəsil 

74. Kompüterlərin təsnifati 

75. Mikro-kompüterlər. 

76. Kompüterin əsas xarakteristikaları 

77. Stolüstü kompüterlər 

78. Subnoutbuklar və Cib kompüterləri 

79. Sistemin proqram təminatı 

80. Windows əməliyyat sistemiinin əsas xüsusiyyətləri 

81. Tətbiqi proqram təminatı 

82. Ümumi təyinatlı Tətbiqi proqram paketləri 

83. Redaktorlar 

84. Verilənlər bazası 

85. CASE – texnologiyası 

86. Problemyönlü Tətbiqi proqram paketlər 

87. Qlobal kompüter şəbəkələri 

88. Microsoft Office proqramları 

89. Microsoft Office Word və Excel 

90. Microsoft Office PowerPoint və Outlook 

91. Microsoft Office Publisher, Access və InfoPath 

92. Internet-də portallar. 

93. Axtarış sistemlərinin kataloqları. 

94. METACRAWLER metaaxtarış sistemi. 

95. Metaaxtarış sistemləri. 

96. YANDEX axtarış sistemi. 

97. RAMBLER axtarış sistemi. 

98. APORT sistemi. 

99. OİNGO sistemi. 

100. YAHOO axtarış sistemi.   


