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1. GİRİŞ 
 
Hal hazirada Azerbaycan Respublikasının təhsil sistemindı ğeniş islathatlar 

aparılır. Ali təhsildə bu birinci növbədə Bolonya prossesinə qoşulmaqla baglıdır. 

Bolonya prosesi ğeniş mənada bütün Avropa ölkələrin vahid təhsil standartların 

tətbiq edilməsi demədir. 

Bu standartlar aşağıdakilardır: 

1. vahid tədris proqramları (vahid kurikulum) 

2. kredit sistemi (sərbəst fənn və müəllim seçimi) 

3. Nəzəri və məşğələ fənlərin daha sıx inteqrasiyası 

Kompüterlərlə bağlı dynyada əsasən 5 ixtisas mövcuddur: 

1. Kompüter mühəndisliyi 

2. Kompüter elmı 

3. Proqram mühəndisliyi 

4. İnformasiya texnoloğiyaları 

5. İnformasiya sistemləri 

Hər ixtisasın öz ahətə dairəsi var. Kompüter mühəndisliyi ilk dəfə tədris 

olunmağa başlayır. 

Kompüter mühəndisliyi ixtisasında proqram təminatı, tətbiqi məsələlər ilə  

bərabər kompüterərin arxitekturası, əsas qurğuları və onların  iş prinsipləri 

öyrənilməsinə daha çox diqqət verilir. Proqram təminatına qələndə daha çox 

sistem proqramlaşdırmasina diqqət etirilir. (www.wikipedia.com). Aminliklə 

demək olar ki son 20-30 il ərzində dünyada ən böyuk və maraqlı kəşflər 

(İnternet, mobil rabitə, rəqəmsal avadanlıqlar) məs kompüter sahəsində baş 

verib və onlar cəmiyəti demək olar ki kardinal dəyişdiriblər. 

Hal hazırda kîìïöòåðëÿð cÿìèééÿòèí áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ òÿòáèã îëóíóð. Ñîí 

20-25 èë ìöääÿòèíäÿ ÷îõ áþéöê íàèëèééÿòëÿð ÿëäÿ îëóíóá âÿ îíà ýþðÿ áó äþâð 

éåíè êîìïöòåð òåõíîëîýèéàñû äþâðö àäëàíäûðûëûð. Ìuàñèð êîìïöòåðëÿð ùàë-ùàçûðäà 
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äàùà ÷îõ óíèâåðñàë èíôîðìàñèéà ìàøûíëàðûäûð. Ùåñàáat məsələləri ìÿòí, øÿêèë, 

ìóëòèìåäèéà âÿ á. íþâ ìÿëóìàòla müqaisədə  äàùà àç éåð òóòóð. Êîìïöòåðëÿðèí 

èíêèøàôûíäà ÿñàñÿí àøàüûäàêû èñòèãàìÿòëÿðè ýþñòÿðìÿê îëàð. 

I. Êåéôèééÿòcÿ éåíè òåõíèêè ïàðàìåòðlər. (Ïðîññåñîðóí  ñöðÿòè, éàääàøûí 

ùÿcìè, éåíè ìÿëóìàò ñàõëàìà òåõíîëîýèéàëàðû, éåíè vizualizasiya âÿ ìÿëóìàòın 

äàõèëåòìÿ òåõíîëîýèéàëàðû). 

II. Ìöàñèð êîìïöòåðëÿðèí ìöõòÿëèô íþâ ìÿëóìàòûí òÿñâèðè âÿ åìàë èìêàíëàðû: 

Ìöàñèð êîìïöòåðëÿð øÿêèë, ôîòî, ñÿñ, ìóñèãè, âèäåî   ìÿëóìàòû åìàë åäÿ áèëèð. Áó 

íþâ ìÿëóìàò -  ìóëòèìåäèéà  àäëàíûð. 

III. Éåíè êîììóíèêàñèéà (ðàáèòÿ) èìêàíëàðû — ïî÷ò, ôàêñ, mobil òåëåôîí, 
şəbəkələr âÿ İíòåðíåò. 

IV. Èñòèôàäÿ÷èíèí èíòåðôåéñèídə éåíè texnoloqiyalar: Ìöàñèð êîìïöòåðëÿðèí 
èíòåðôåéñè - âèçóàë, ãðàôèê və èíòåëëåêòóàëdır. 

V. Ïðîãðàìëàøäûðìàäà éåíè òåõíîëîýèéàëàðı: Îáéåêò éþíöìëö 
ïðîãðàìëàøäûðìà, âèçóàë ïðîãðàìëàøäûðìà, «Ïðîãðàìëàøäûðìàñûç 
ïðîãðàìëàøäûðìà» və başğaları. 

 Dünya ixtisadiyatında kompüter və proqramlaşdırma sənayeləri aparıcı 
mövqeyləri tuturlar. 

 
2. Êîìïöòåð  àðõèòåêòóðàsı 

 
Ìÿëóìäóð êè, ilk êîìïöòåð ÀÁØ-də  1944-cı èëäÿ Úîí Ôîí Íåéìàí 

rəşbərlik edilən elmi-mühəndis qrup òÿðÿôèíäÿí éàðàäûëûá. Áàõìàéàðàã êè, 

êîìïöòåðëÿð êå÷ÿí èëëÿð ÿðçèíäÿ ÷îõ inkişaf edib, îíóí òÿðÿôèíäÿí ãîéóëìóø 

quruluş prinsipləri äÿéèøìÿç ãàëûá. 

 
 
Êîìïöòåðèí ãóðóëóø ïðèíñèïëÿðè:  
I. Éàääàø ïðèíñèïè: êîìïöòåðèí éàääàøû îëìàëûäûð âÿ áó éàääàøäà 

ïðîãðàì, âåðèëÿíëÿð, îðòàã íÿòècÿëÿð ñàõëàíûëûð.  
II.  Ïðîãðàì ïðèíñèïè: ïðîãðàì êîìïöòåðèíäÿ âåðèëÿíëÿð êèìè ñàõëàíûëûð.  
III.  Àäðåñ ïðèíñèïè: ïðîãðàìûí ÿìðëÿðèíäÿ âåðèëÿíëÿð éîõ, îíëàðûí 

öíâàíları ýþñòÿðèëèð. 
IV.  Àâòîìàòëàøäûðìà ïðèíñèïè: ïðîãðàì âÿ âåðèëÿíëÿð êîìïöòåðÿ äàõèë 

îëunàíäàí ñîíðà êîìïöòåð özü àâòîìàòèê èøëÿéèð.  
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V.  Àäðåñ äÿéèøìÿ ïðèíñèïè: öíâàíëàðû ÿäÿä êèìè åìàë åòìÿê îëàð âÿ 
éåíè öíâàíëàð àëìàã îëàð. 

Êîìïöòåðëÿð þç èíêèøàô éîëóíäà áèð íå÷ÿ ìÿðùÿëÿ êå÷èá âÿ îíëàð íÿñèë 
àäëàídırılıð:  

1) 50-cè èëëÿð                 I íÿñèë — åëåêòðîí ëàìïàlar ÿñàñûíäà;  
2) 60-cû èëëÿð                  II íÿñèë — éàðûìêå÷èðècèëÿð (òðàíçèñòîðëàð);  
3) 70-cè èëëÿð         III íÿñèë — èíòåãðàë ñõåìëÿð (÷èïlər); 
4) 80-cè èëëÿð-bu qünə qədər  IV íÿñèë —  (àðòûã äÿðÿcÿ áþéöê èíòåãðàë 

ñõåìëÿð). 
Áó êîìïöòåðèí ñöðÿòèíè ìèí äÿôÿëÿðëÿ àðòûðìàüà və ôèçèêè þë÷öëÿðèíè éöç 

äÿôÿëÿðëÿ àçàëòìàüà èìêàí âåðèb. Êîìïöòåðèí ikinci  íÿñiëèíäÿí áàøëàéàðàã 

ìÿùñóëäàðëûüû àðòûðìàã ö÷öí õöñóñè ñèñòåìëÿð òÿòáèã îëóíóð. 

Êîìïöòåðèí òåõíèêè ïàðàìåòðëÿðèíèí àðòûðûëìàñû èëÿ áÿðàáÿð èñòèôàäÿ÷è 

interfeys âàñèòÿëÿðè äÿ ìöàñèðëÿøèá  

 50-cè èëëÿð                       èíôîðìàñèéà äàøûéûúûëàðû âàñèòÿñèëÿ 
 60-cû èëëÿð                       èëê äèñïëåé ñèñòåìëÿðè  
70-cè èëëÿð      ìåíéó ÿsasında èíòåðôåéñ. 
 80-cè èëëÿðäÿí áó ýöíÿqədər  ãðàôèê èíòåðôåéñ. 
 
Kompüterlər bir necə növə bölünur: 
 
1. Supercompüterlər. Artıq dərəcədə məhsuldar compüterlər. Misal 

ücün hal hazirda ən qüclü supercompüter İBM tərəfindən yaradılmış 
YAGUAR compüteridir. Onun sürəti 1.64 petaflop. 1 petaflop=1 
kvantiliyon əməliyat sanədə. (min trillion) 
Yaguar 4500 AMD processor əsasında işləyir. Əməli yaddaş 362 TB 
Belə komüterlər xüsusi sahələrdə tətbiq olunur. 

2. Serverlər. məhsuldar compüterlər. Misal ücün HP, DELL, SUN, 
İBM       serverlər. Əsas istifadə sahəsi – İnternet servisləri, mobil 
operatorlar. 

3. Mainframe kompüterlər məhsuldarlıqda supercompüterlə 
müqaisədə bir pillə aşağıdır. Eyni zamanda 100-500 istifadəcı öz 
terminal vasitəsi ilə işləyə bilər. 

4. Minikompüterlər. 10-100 istifadəcı istifadəcı oz terminal vasitəsi 
ilə işləyə bilər.  

5. Fərdi kompüterlər. 
6. Notbuklar və netbuklar. 
7. Əl (Hand) ya da cib (pocket) kompüterlər. 
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 Ùàë-ùàçûðäà ÿí ýåíèø èñòèôàäÿ îëóíàí IBM ôèðìàñûíûí ôÿðäè êîìïöòåðëÿðèäèð. 
Bu kîìïöòåðëÿðèí þç òàðèõè âàð: 
1981 IBM PC original 
1982 IBM PC/XT (extra technology) 
1983 IBM/AT 286 (advanced technology) 
1986 IBM PC/AT 386 
1989 IBM PC/AT 486 
1991 IBM PC/AT 586 
1993 IBM Pentium I 
1998 IBM Pentium II 
1999 IBM Pentium III 
2001 IBM Pentium IV 
 

2.1 Êîìïöòåðäÿ þë÷ö âàùèäëÿðè 
 
Êîìïöòåðëÿð ìöõòÿëèô ïàðàìåòðëÿðëÿ õàðàêòåðèçÿ îëóíóð. Birinci íþâáÿäÿ áó 

ïðîññåñîðóí ñöðÿòè, ÿìÿëè və õàðècè éàääàøûí ùÿcìè. Îíëàðû þë÷ìÿê ö÷öí õöñóñè 

þë÷ö âàùèäëÿðè âàð. Éàääàø ùÿcìèíè þë÷ìÿê ö÷öí õöñóñè «byte» þë÷ö âàùèäèíäÿí 

èñòèôàäÿ îëóíóð. Byte = 8 bit (bit - èêèëè ðÿãÿì). Bit ən kiçık yaddaş ölçü vahididir 

Byte ÷îõ êè÷èê þë÷ö âàùèäèäèð. Îíà ýþðÿ daha  áþéöê âàùèäëÿðäÿí èñòèôàäÿ 

îëóíóð. 

     
 1 Kb = 1024 b = 210=1024 b≈≈≈≈1000b (kilo) 

     1 Mb = 220 ≈≈≈≈ 106 b (meqa) 

     1 Qb = 230 ≈≈≈≈ 109 b (qeqa) 

     1 Tb = 240 ≈≈≈≈ 1012 b (tera) 

     1 Pb=250 ≈≈≈≈ 1015 b   (petta) 

     1 Eb=260 ≈≈≈≈ 1018 b (exa) 

1 Zb=270 ≈≈≈≈ 1021  b (zetta) 

1 Yb=2
80 ≈≈≈≈ 102

4
  b (yotta) 

 

 

Ïðîññåñîðóí ñöðÿòèíè ãèéìÿòëÿíäèðìÿê ö÷öí, ùàë-ùàçûðäà õöñóñè þë÷ö âàùèäè  

ýåíåðàòîðóí òåçëèéè ( clock frequency) və o Mhs èëÿ þë÷öëöð. 

1 Mhs=10
6
 hs (herts) 

1 Mhs ≈≈≈≈ 105 ÿìÿëèééàò/ñàí (meqa) 
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1Qhs=1000 MHz  (qeqa) 

Bəzi qurğuların qiymətləndirmək üçün zaman ölçü vahidləri də isifadə 

olunur 

1 mls=10
-3

san (milli) 

1 mks=10
-6

san (mikro) 

1 ns=10
-9

san (nano) 

1 ps=10
-12

san (piko) 

 

Êîìïöòåðèí ðåàë ñöðÿòè áó ðÿãÿìäÿí õåéëè êè÷èêäèð. Àøàüûäà IBM 

êîìïöòåðèíèí ñöðÿòëÿðè ýþñòÿðèëèá: 

 
IBM PC/AT 286 5-12 Mhs 
IBM PC/AT 386 25-40 Mhs 
IBM PC/AT 486 40-100 Mhs 
IBM PC/AT 586 40-150 Mhs 
IBM Pentium I 100-200 Mhs 
IBM Pentium II 200-400 Mhs 
IBM Pentium III 400-800 Mhs 
IBM Pentium IV 800-3600 Mhs 
 
Ìöàñèð êîìïöòåðèí ÿìÿëè éàääàøû — 1 Qb—16 Qb. 
 
Õàðècè éàääàøı — 100 Qb—1 Tb. 
Və hər il demək olar bunlar artır. 
Êîìïöòåðèí öìóìè ñõåìè şək 1 də qöstərilib.: 

Êîìïöòåð âàùèä ñöòóí öçÿðèíäÿ ãóðóëóð âÿ î, main board  âÿ éà mother 

board  (ana sütun) adlandırılır. Îíóí öçÿðèíäÿ áöòöí daxili ãóðüóëàð âÿ õàðècè 

ãóðüóëàðû ãîøìàã ö÷öí õöñóñè avadanlıq éåðëÿøèð. Êîìïöòåðèí mərkəzi åëåìåíòè — 

CPU (ìÿðêÿçè ùåñàáëàéûcû ãóðüó). Ïðîññåñîðóí áèð íå÷ÿ ïàðàìåòðè âàð. Îíëàðäàí 

3-çö ÿí ÿñàñäûð: 1) Ýåíåðàòîðóí òåçëèéè Mhs –lə  þë÷öëöð; 2) Ïðîññåñîðóí òÿðòèáëèéè 

— áó ìÿíàäà ïðîññåñîðëàð 4, 8, 16, 32, 64 òÿðòèáëè îëóð. 386 ìîäåëäÿí ñîíðà 

ïðîññåñîðëàð 32 òÿðòèáëèäèð; 3) ßìÿëèééàòëàðûí ñàéû: ìöàñèð ïðîññåñîðëàð 100-500 

ÿìÿëèééàò ùÿéàòà êå÷èðÿ áèëÿð. 
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Kompüterin ikinci ìöùöì ãóðüóñó - ÿìÿëè éàääàøûdır (RAM-random 

access memory),  ÿñàñ təyinatı ïðîãðàìëarı âÿ âåðèëÿíëÿðè ècðà îëàí âàõòûíäà 

éàääàøäà ñàõëàìàãäûð. RAM ÿñàñÿí èêè íþâäÿ îëóð: SRAM (statik) âÿ DRAM 

(dinamik). 

DRAM — êîíäåíñàòîð òåõíîëîýèéàíûí ÿñàñûíäà ãóðóëóá âÿ îíà ýþðÿ î, 

òÿêðàð éàçûëìàéà åùòèéàcı âàð. SRAM òðèqqåðëÿð ÿñàñûíäà ãóðóëóá âÿ áó 

÷àòûøìàìàçëûãı àðàäàí ýþòöðöëöá. Ùàë-ùàçûðäà ÿñàñÿí DRAM èñòèôàäÿ îëóíóð 

(ócóçëóüıíà ýþðÿ). RAM-ûí èêè ÿñàñ ïàðàìåòðè âàð:  

1) RAM-ûí ùÿcìè 512 Mb-16Gb àðàñûíäàäûð. Òåõíèêè RAM àéðû áëîêëàð 

øÿêëèíäÿ èñòåùñàë îëóíóð. 

2) Ìöðàcèyÿò âàõòû 10 nsan — 100 nsan. 

  

CPU və RAM kompüterin mərkəzi qurğuları adlandırılır. 

 

Kompüterlərdə xüsusi CACHE  yaddaş qurğusu var. Buna çox vaxt  àðòûã 

äÿðÿcÿdə ñöðÿòëè éàääàø deyilir. 

CACHE hard äèñêëÿðlə işi  ñöðÿòëÿíäèðìÿê üçün istifadə olunur: ÷îõ êè÷èê 

ùÿcìè 1 Mb , amma çox ñöðÿòèlidir -10 nsan . 

 ROM (read only memory) — ùÿçìè 512 Kb—1 Mb-sabit yaddaş. Bu yaddaş 

ÿìÿëèééàò ñèñòåìèíèí ÿí ìöùöì ïðîãðàìëàðäàí áèðè BIOS olan saxlayır. Eyni 

zamanda bó éàääàøda êîìïöòåðèí müxtəlif  vacib olan ïàðàìåòðëÿðè. Ïàðîëëàð, 

ñààò, òÿãâèm də burda saxlanılır.RAM müyyən hissəsi tam dəyişməzdir. 

5) BUS — Ìàýèñòðàë, êîìïöòåðèí äàõèëè êîìóíèêàñèéà ñèñòåìèäèð. Ìàýèñòðàëûí 

2 ïàðàìåòðè âàð: 

1) Òåçëèê (Hs): 100Mhs—1 Qhs; 

2) Òÿðòèáëèê: 64. 

Îíóí âàñèòÿñèëÿ êîìïöòåðèí áöòöí xarici ãóðüóëàðû mərkəzi qurğularla 

ÿëàãÿäÿäèð. 
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6) Êÿñèëìÿ ñèñòåìè: áó õöñóñè àâàäàíëûãäûð âÿ êîìïöòåðäÿ áàø âåðÿí áöòöí 

ùàäèñÿëÿðäÿí ìÿðêÿçè ãóðüóëàðà õÿáÿð âåðèð.  

ßëàâÿ ÿñàñ sütunun öçÿðèíäÿ õàðècè ãóðüóëàðû ãîøìàã ö÷öí ïîðòëàð âÿ ñëîòëàð 

éåðëÿøèð. Ïîðòëàð èêè íþâäÿ olur : 1) Àðäûúûë (com) ïîðòëàð; 2) Ïàðàëåë (lpt) ïîðòëàð. 

Àðäûcûë ïîðò ìÿëóìàòû bit-ëÿðëÿ àðäûcûë þòöðöð. Ïàðàëåë ïîðò baytlarla  þòöðöð . 

Ñëîòëàð ÿëàâÿ àâàäàíëûüû ãîøìàã ö÷öí istifadə olunur. Sÿñ êàðòûíû, ìîäåìëÿðè âÿ 

áaşqa ãóðüóëàðû ãîøìàã ö÷öí èñòèôàäÿ îëóíóð. ßñàñ sütunun öçÿðèíäÿ õàðècè 

ãóðüóëàðûí êîíòðîëëåðëÿðè də éåðëÿøäèðèëèð.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

    Øÿê.1 Fərdi kîìpüðóòåðèí óìóìè ñõåìè 

   

C P U  

C a s h e  

 
in te r fa c e  

K E Y B O A R D  

M O U S E  

M O N I T O R  

H D  

C :  

M S  D O S , N O R T O N  
C O M M A N D E R ,W I N D O W S   
 … … .. C D  

D : F D  

A :  

R A M  

R O M  

P R IN T E R  

in te r fa c e  
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 2.2 Õàðèúè éàääàø ãóðüóëàðû 
 
Ìÿëóìàòû óçóí ìöääÿò ñàõëàìàã ö÷öí èñòèôàäÿ îëóíóð. Ùàë-ùàçûðäà 5 íþâ 

õàðèúè éàääàø ãóðüóñó âàð: 

1) FD (floppy disk); 

2) HD (hard disk); 

3) CD/DVD (compact disk); 

4) FLASH  memory. 

5) Strimmer ( ìàãíèòîôîíëàð). 

 

 
 
1) FD diskin  äèàìåòðè d= 3,5" ≈9sm 

Õöñóñè ôåððîìàãíèò ãàòëà þðòöëöá, sütunu ïëàñòèêdan(seluloid) hazırlanır. 

Üzərində 80 -track- yerləşib. Ìÿðêÿçäÿí 18 ñåêòîðà áþëöíöð. Track-ûí 2 ðàäèóñ 

àðàñûíäàêû ùèññÿéÿ unit äåéèëèð. 

   UNIT = 512 b 

Èíôîðìàñèéà FD-éÿ unit-ëÿðëÿ éàçûëûð. FD õöñóñè ãóðüóíóí êþìÿéè èëÿ 360 

äþâð/äÿã ùÿðÿêÿò åäèð. Öìóìè ùÿcìè 1,44 Mb-äûð.  

2) HD disk äöðàëìèíèóì ìåòàëäàí äöçÿëäèëèð âÿ ôåððîìàãíèò þðòöêëÿ þðòöëör. 

Äèàìåòðè 3,5 d. Track-ëàðûí ñàéû 500-äÿí àðòûãäûð. Ñåêòîðëàðûí ñàéû 100-äÿí àðòûã 

äåéèë. Unit-èí ùÿjìè 512 b-äûð. 7200 äþâð/äÿã ùÿðÿêÿò åäèð. ×îõ âàõò áèð íå÷ÿ 

äèñê áèð ãóðüóäà áèðëÿøäèðèëèð. Öìóìè ùÿcìè 100 Gb—1 Tb-äûð. Äèñê þçö áàüëû 

êîðïóñ äàõèëèíäÿ éåðëÿøäèðèëèð âÿ êîìïöòåðÿ áÿðêèäèëèð. 
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3) CD disk — äèàìåòðè 12 ñì îëàí õöñóñè ïëàñìàñäàí äöçÿëäèëèð âÿ õöñóñè 

èøûã êå÷èðÿí ëàéëà þðòöëöð. CD-äÿ âàùèä spiralvari bir track yerləşir. 

Sïèðàëëàðûí ñàéû 22 188-äèð. Öìóìè óçóíëóã 5 êì-äèð. Äèñêëÿðÿ 74 äÿãèãÿëèê 

üksək keyfiyətli (Hİ _Fİ) ìóñèãè ya da 640 Mb ìÿëóìàò éàçìàã îëàð. Áó 

äèñêëÿðÿ ìÿëóìàòûí éàçûëûøû ëàçåð øöàëàðûíûí êþìÿéè èëÿ ÿìÿëÿ ýÿëèð. Îíóí 

öñòöíäÿ îëàí õöñóñè áîéà øöàëàðûí òÿñèðè àëòûíäà ÿðèéèð âÿ áåëÿëèêëÿ ìÿëóìàò 

êîäëàøäûðûëûð (0 ya da 1). Ùàë-ùàçûðäà 2 íþâ CD èñòåùñàë îëóíóð: 1) CD-R compact 

disk, write once- read many) — WORM; 2) CD-RW (write many- read many) — 

WMRM. 

CD-ëÿð òÿéèíàòà ýþðÿ 2 növdə olur — 1) àóäèî CD; 2) êîìïöòåð CD. 

Vèäåî èíôîðìàñèéàíû éàçìàã ö÷öí DVD (digital video disk) èñòåùñàë îëóíóð. 

DVD-íèí ùÿcìè  2 Qb—5Qb îëóð. DVD-ëÿðèí áþéöê òóòóìó áèð íå÷ÿ ëàéëàðäàí 

èñòèôàäÿéÿ ýþðÿ ÿìÿëÿ ýÿëèð.  

Bunlardan başğa xöñóñè ìàãíèò-îïòèê äèñêëÿðäÿí də  èñòèôàäÿ îëóíóð. Onların 

iki növü mövcuddur 1) Ëàçåð øöàëàðûíûí êþìÿéè èëÿ äèñêèí ñÿòùè ãûçäûðûëûð, ìàãíèò 

ãóðüósóíóí êþìÿéè èëÿ ìàãíèòëÿøäèðèëèð. Ùÿcìè 4.7 Qb-à ÷àòà áèëèð.  

İkinci  íþâ ìàãíèò-îïòèê äèñêëÿðäÿ ëàçåð øöàñû èñòèãàìÿòëÿíäèðìÿ 

ôóíêñèéàñûíû ùÿéàòà êå÷èðäèð. Áó äà äàùà ñûõ éàçìàüà èìêàí éàðàäûð. Áó 

ãóðüóëàðà ZIP-drive äåéèëèð. Ùÿçìè 100 Mb—200 Mb.  

ßí ñîí âÿ ïåðñïåêòèâëè FLASH yaddaş qurgusudur äåéèëèð. Èëê äÿôÿ Toshiba 

ôèðìàñû tərəfindən èñòåùñàë åäèëèá. Äèñêëÿðäÿí ôÿðãëè îëàðàã ñûðô åëåêòðîí ãóðüóäóð. 

Ùàë-ùàçûðäà ÿí áþéöê òóòóìó 32 Qb-äûð.  

Bütün xarici qurğuların ən vacib olan parametri bu informasiyanın ötürmə 

sürətidir 

№ yaddaş qurğusu Ötürmə sürəti (Mb/san) 

1 FD 0.5 

2 HDD 33 

3 CD,DVD 7 
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4 FLASH 7 

5 RAM 2200 

 

Ìîíèòîð êîìïöòåðèí ìöùöì ãóðüóëàðûíäàí áèðèäèð. Ùàë-ùàçûðäà 3 íþâ 

ìîíèòîðäàí èñòèôàäÿ îëóíóð: 1) CRT —cathod ray tube (åëåêòðîí øöà áîðóñó 

ÿñàñûíäà); 2) LCD  liquid crystal dispaly (ìàéå kðèñòalëað ÿñàñûíäà) 3) PDP 

(plazma display panel). CRT monitorlar insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlıdir. 

PDP və LCD bu mənada xeyli yaxşıdır. PDP monitorların rənq baxımadan daha 

keyfəıtlidir LCD ilə  müqayisədə. 

 Ìîíèòîðëàðûí áèð íå÷ÿ ñòàíäàðòëàðû îëóð. Ùàë-ùàçûðäà SVGA ñòàíäàðòû èñòèôàäÿ 

îëóíóð (super video graphics array) ôèçèêè þë÷öëÿðÿ ýþðÿ ìîíèòîðëàð 14”; 15"; 17"; 

19"; 21"; 23" îëà áèëÿð. Åêðàí öçÿðèíäÿ øÿêèë êè÷èê íþãòÿëÿðäÿí ãóðóëóð âÿ îíëàð 

pixel àäëàídırıûð. Ìîíèòîðóí êåéôèééÿòè îíóí (åêðàíûí) 1 ñì2 pixeləri sayı ilə 

müyyən olunur. Åêðàíäà éåðëÿøÿí øÿêèëëÿð âÿ éàçûëàð âèäåî àäàïòeðıí éàääàøûíäà 

éåðëÿøèð âÿ ìîíèòîðóí êåéôèééÿòè îíóí éàääàøû èëÿ ñûõ áàüëûäûð. 

Mîíèòîðlar êîìïöòåðÿ õöñóñè âèäåî àäàïòeð âàñèòÿñèëÿ ãîøóëóð. Îíà ýþðÿ êè, 

ìîíèòîð àíàëîã òèïëè ãóðüóäóð, êîìïöòåð èñÿ ðÿãÿìsal ãóðüóñóäóð. Âèäåî 

àäàïòeðıí þç õöñóñè éàääàøû âàð. Îíóí ùÿúìè ìîíèòîðóí òÿñâèð èìêàíëàðûíäà 

áþéöê ðîë îéíàéûð. Îíóí ùÿúìè 256Mb—1Gb-äûð. Ìîíèòîðóí èøèíäÿ áþéöê ðîë 

êîìïöòåðèí ðÿíý ñèñòåìè îéíàéûð. Bu mənada  Aü-Qàðà və 4 ðÿíý ñèñòåìè âàð. 

Ðÿíý ñèñòåìèíèí âèäåî éàääàø èëÿ ñûõ ÿëàãÿñè âàð. Àü-ãàðà ðåcèìèíäÿ áèð íþãòÿíè 

òÿñâèð åòìÿê ö÷öí 1 bit êèôàéÿòäèð. 0 ãàðà, 1 àüäûð. Áåëÿëèêëÿ, 1 byte = 8 íþãòÿ 

éåðëÿøäèðìÿê îëàð. ßí ñàäÿ ðÿíýëè ðåcèìäÿ 16 ðÿíý âàð âÿ áèð íþãòÿ ö÷öí 4 bit 

ëàçûìäûð. 1 byte 2 íþãòÿ éåðëÿøèð. 256 ðÿíý ðåæèìèíäÿ áèð íþãòÿ ö÷öí 1 byte 

èñòèôàäÿ îëóíóð. 28=256. Íþâáÿòè high colour ðåcèìèíäÿ 65536 ðÿíý èñòèôàäÿ 

îëóíóð âÿ áèð íþãòÿéÿ 2 byte äöøöð. 216=65536. ßí ýåíèø èìêàíëû ðåcèìäÿ 16,7 

ìèëéîí ðÿíý âàð və burda hər nöqtə üçün 3 bayt ayrılır.Ùÿð þë÷öäÿ îëàí êîìïöòåð 

ö÷öí îïòèìàë íþãòÿëÿðèí ñàéû âàð.  
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                       15" ìîíèòîð ö÷öí 1024õ768 
   17" ìîíèòîð ö÷öí 1152õ864 
   19" ìîíèòîð ö÷öí 1600õ1200 
Monitor ən vacib olan parametri  

 

Printerlər də 3 grupa bölünür 

1. Matrisa printeri 

2. Lazer printeri 

3. Püskürən printer 

 

Birincisin əsas üstunikləri: cağızın keyfiyətinə əssas deyil, cap sürəti 

yuksəkdir, işlənən materialın ucuzluğu. Zəyif tərəfi –rənqli çap munkün 

deyil, çap keyfiyyəti aşagadır. 

Lazer printerlərin üstünükləri : çapın yüksək keyfiyyati, yüksək sürət. Zəyif 

tərəfi işlənən materialın bağa olması. 

Püskürən printerin üstünükləri: çapın yüksək keyfiyyati, printerin özünün 

ucuzluğu. Zəyif tərəfləri: işlənən materialın bağa olması, cox aşağa sürət. 

 

 
İkilik say sistemi 

 

Məlumdur ki kompüterdə bütün növ informasiya : mətn, ədədlər, əmrlər, 

şəkil, səs, video  ikilik say sistemində təsvir olunur.Əlavə olaraq 16-lıq sistemi də 

istifadə olunur. 10-lıq say sistemində on rəqəm, analogi olaraq 2-lik say 

sistemində iki və 16-liq say sistemində on altı rəqəm istifadə olunur. 

Onlıq (10) İkilik  (2) Onaltılıq (16) 

0 0 0 

1 1 1 

2 10 10 
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3 11 11 

4 100 100 

5 101 101 

6 110 110 

7 111 111 

8 1000 1000 

9 1001 1001 

10 1010 A 

11 1011 B 

12 1100 C 

13 1101 D 

14 1110 E 

15 1111 F 

 

 

10- luq say sistemindən 2-lik  ya da 16 –lık say sisteminə cevirmək üçün 

ədəd 2( ya da 16) bölünür və nəticə də alınan qaliqlar əks iks istiqamətdə yazaraq 

müvafiq nəticəni almaq olar. 

Misal 1.   2710 ədədi ikilik say sisteminə çevirin 

27:2=13 (1) 

13:2=6 (1) 

6:2=3 (0) 

3:2=1 (1) 

1:2=0 (1) 

Möytərzədə olan rəqəmləri yığaraq  110112 nəticəni alırıq. 

 

Misal 2.  14510 ədədi  16-liq say sisteminə çevirin 

 

145:16=9 (1) 
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9:16=0 (9) 

Nəticə 9116 

Ikilik ya da 16-lık sistemindən onluq say sisteminə cevirməq üçün verilən 

ədədi çox hədli kimi hesablamaq lazımdır. 

Misal 1.  11100112 ədədi 10 say siteminə çevirin 

1*26+1*25+1*24+1*21+1=64+32+16+2+1=115 

Cavab 11510 

Eyni yolla 16 sisteminə də cevirməq olar. 

Kəsr ədədləri ceverməq üçün vurma alqoritmi istifadə olunur. Bu process 

həmişə sona catmayada bilər. 

Misal vasitəsi ilə bu üsula baxaq 

0,23610→2 

0,236*2=0.472 

0.472*2=0.944 

0.944*2=1.888 

0.888*2=1.776 

0.776*2=1.552 

0.552*2=1.104 

0.104*2=0.208 

Tam hissədə 0 və birləri yığaraq düz istiqamətində alıriq 

0,23610=0.00111102 
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İkilik say sistemində arifmetik əməliyyatlar. 

0+0=0   0+1=1     1+0=1     1+1=10 

 

Toplama:   17+25=42     

 

 
 

 

 
Cixılma əməliyyatı  53-25=28 
                                  
 

 

 

 

 

 

       Vurma əməliyyatı   5*2=10 
                                                 101 
           *010 
                                                   000 
                                                  101 
       10 1 0 
        
 
 
 
Bölmə əməliyyatı    12:2=6 
                                                            
        

 
 
 
 
 
 

10001 
               + 

11001 
101010 

110101 
               - 

11001 
11100 

1100 
-10 
  

10 

10 
10 

110 

0 
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Müxtəlif say sistemlədə hesabat va çevirmələr aparmaq üçün Ms Windows 
sistemində olan  Calculator proqramından istifadə etmək olar. 

 
Ədədlərin kompüterdə təsviri 

Kompüterdə tam və həqiqi ədədlər müxtəlif üsullarla təsvir olunur. 
Tam ədədlər fiksa olunmuş verqül formatında yazılır, həqiqi ədədlər sürüşən 

verqül formatında təsvir olunur. 
Ondan əlavə tam ədədlər üçün işarəli və işarəsiz formatlar mövcüddur. 
İşarəlı formatda  7 bitdə ədədın işarəsi yazılır müsbət -0, mənfi -1 
Baytların sayına ğörə 1, 2 və 4 bayt olan formatlar var. 
 

İşarəsiz 

 
1. Qısa format 1 bayt  diapazon 0-255 
2. Orta format  2 bayt   diapazon 0-65336 
3. Uzun format 4 bayt  diapazon 0-4294967292 

 

İşarəlı 
 

1. Qısa format 1 bayt  diapazon :   -128    -127 
2. Orta format  2 bayt   diapazon:     -32768        -32767 
3. Uzun format 4 bayt   diapazon:      -2147483648     2147483648 

 
Həqiqi ədədlər exponensial formada təsvir olunur 
 
N=M*10p burda M-mantisa adlandırılır, p –qüvvət 
 
Burda üç format mövcuddur adi 4 bayt, ikiqat  8 bayt , uzun ikiqat 16 bayt 
 
Ikiqat  formatda  31 bitdə işarə yerləşir növbəti 7 bit qüvvət üçün istfadə olunur 
qalan 3 bayt mantisa üçün  diapazon - 3.4*10-38     3.4*1038      
İkiqat format üçün  1 bit işarə 11 bit quvvət,   52 bit mantissa üçün  
- 1.7*10-308     1.7*10308      
Uzun ikiqat formatda  
 
- 3.4*10-4932         1.1*104932      
 

Bitlərin nömrələnməsi 0-dan başlanır və sağdan sola aparılır. 
Misal üçün adı ədədin strukturu aşağıdaki kimi 
 

31 30                           3 2 1 0 
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3. Fərdi kompüterlərin proqram təminatı 
 
Ìÿëóìäóð êè, êîìïöòåð òåõíèêè-ïðîãðàì ãóðüóñóäóð. Êîìïöòåð ö÷öí 

èñòèôàäÿ îëóíàí ïðîãðàìëàðà SOFTWARE (ïðîãðàì òÿìèíàòû) äåéèëèð. Ïðîãðàì 

òÿìèíàòû 3 éåðÿ áþëöíöð: I ñèñòåì — Ïðîãðàì òÿìèíàòû; II ñèñòåì — Òÿòáèãè ïðîãðàì 

òÿìèíàòû İİİ-proqramlaşdırma sistemələri 

Sèñòåì ïðîãðàì òÿìèíàòû êîìïöòåðèí èøèíè òÿìèí åäÿí âÿ õèäìÿò ýþñòÿðÿí 

ïðîãðàìëàðà äåéèëèð. Müxtəlif tətbiqi məsələlərinin kîìïöòåð həllində èíñàíà 

õèäìÿò ýþñòÿðÿí  ïðîãðàìëàðà, tətbiqi proqram òÿìèíàòı deyilir. Proqramları 

yaradilmsı sistemlərinə  proqramlaşdırma sistemələri deyilir. ßìÿëèééàò 

ñèñòåìëÿðèíè áèð íå÷ÿ ãðóïà áþëìÿê îëàð. Ïðîãðàìëàðûí ñàéûíà ýþðÿ áèð ïðîãðàìëû, 

÷îõ ïðîãðàìëû ñèñòåìlərə áþëöíöð. II. Åéíè çàìàíäà èøëÿéÿí èñòèôàäÿ÷èéÿ ýþðÿ 

ÿìÿëèééàò ñèñòåìëÿðè áèð âÿ éà ÷îõ èñòèôàäÿ÷èëè îëà áèëÿð. III. Êîìïöòåðèí òåõíèêè 

òÿìèíàòûíûí àñûëûëûüûíà ýþðÿ. ßìÿëèééàò ñèñòåìləri 2 éåðÿ áþëöíöð: 1)  Òÿìèíàòäàí 

àñûëû îëàíëàð; 2) Ìîáèë ñèñòåìëÿð. 

IV øÿáÿêÿ éàðàòìà èìêàíëàðûíà ýþðÿ ÿìÿëèééàò ñèñòåìëÿðè øÿáÿêÿsi îëàí âÿ 

îëìàéàí ñèñòåìëÿðÿ áþëöíöð. 

Áütün ÿìÿëèééàò ñèñòåìëÿðè áþéöê ôÿðãëÿðèíÿ áàõìàéàðàã, àøàüûäàêû 4 

ìÿñÿëÿíè ùÿëë åäèð: 

I. Áöòöí òåõíèêè êîìïîíåíòëÿðèí òÿìèíàòûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè. Áóíóí 

ö÷öí ùÿð òåõíèêè gurğunun  þçöíöí driver ïðîãðàìû olmalıdır. 

II. Èñòèôàäÿ÷è èëÿ êîìïöòåð àðàñûíäà ÿëàãÿíèí éàðàäûëìàñû. Áóíà èñòèôàäÿ÷è 

èíòåðôåéñè äåéèëèð. Ùàë-ùàçûðäà 2 öñóë: 

1) Äèë âàñèòÿñèëÿ (éàçûëû ôîðìàäà); 

2) Ãðàôèê. 

III. Êîìïöòåð ðåñóñëàðûíûí èäàðÿ îëóíìàñû. Ðåñórñ äåéèëÿíäÿ ïðîññåñîðóí 

âàõòû, äàõèëè âÿ õàðèjè éàääàø áàøà äöøöëöð. 

IV. Ôàéë ñèñòåìèíèí èäàðÿ îëóíìàñû. Êîìïöòåðèí õàðècè éàääàøûíäà éåðëÿøÿí 

ùÿð ùàíñû áèð ìÿëóìàòà ÔÀÉË äåéèëèð. 
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ßìÿëèééàò ñèñòåìè ôàéëëàð èëÿ áàüëû îëàí áöòöí õèäìÿòè ùÿéàòà êå÷èðèð. Ôàéë 

ñèñòåìè êèòàáõàíà ïðèíñèïè ÿñàñûíäà ãóðóëóá. Áó î äåìÿêäèð êè, áóðàäà äà 

êàòàëîãëàð âàð âÿ ùÿð ôàéë ùàããûíäà îðàäà ìÿëóìàò ñàõëàíûëûð. Ùÿð ôàéëûí àäû, òèïè, 

éàðàíìà òàðèõè âÿ áóíäàí ÿëàâÿ õöñóñèééÿòëÿð ñàõëàíûëûð. Ôàéë ñèñòåìèíÿ õèäìÿò 

äåéèëÿíäÿ áó êàòàëîãëàðûí éàðàíìàñû (ïîçóëìàñû), íöñõÿëÿìÿsi, êþ÷öðìÿsi, àä 

äÿéèøìÿ âÿ á. ÿìÿëèééàòëàð áàøà äöøöëöð. 

 

3.1. Əməlliyat sistemləri 

 

Ùàë-ùàçûðäà áèð íå÷ÿ geniş istifadə olunan  ÿìÿëèééàò ñèñòåìè âàð. ßí ÷îõ 

èøëÿíÿí àøàüûäàêûëàðäûð: MSDOS, Windows 3.1 / 95 / 98 / NT / 2000 / XP /2003 

/VİSTA ,   UNIX ,  LINUX. Fərdi kompüterlər üçün iëê ÿìÿëèééàò ñèñòåìè MS 

DOS-äóð (Microsoft disk operating system). Áó ñèñòåì áèð ïðîãðàìëû, áèð 

èñòèôàäÿ÷èëèdir. Èñòèôàäÿ÷è èëÿ ÿëàãÿ õöñóñè äèë âàñèòÿñèëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Øÿáÿêÿ 

èìêàíëàðû éîõäóð. Ôàéë ñèñòåìèíèí þçöíö ãîðóìà èìêàíëàðû çÿèôäèð.  MS DOS áèð 

ïðîãðàì êèìè 100 áþéöê ïðîãðàìäàí (modulldən) ãóðóëóá, onlardan 5-è ÿñàñäûð. 

1) BIOS   ÿñàñ äàõèëåòìÿ- õàðèúåòìÿ ñèñòåìè 

2) IO.SYS   äàõèëåòìÿ, õàðèúåòìÿ 

3) MSDOS .SYS  əsas modul 

4) BootRecord  ilkin uqləmə 

5) Command.com.  əmr proseseru 

MSDOS-äà àøàüûäàêû àä ñèñòåìè ãÿáóë îëóíóð. Àä 8 ùÿääÿí ÷îõ 

îëìàìàëûäûð. Àääàí ñîíðà . (nöqtə) ãîéóëóð âÿ 3 ùÿôðäÿí ÷îõ îëìàìàã øÿðòè iëÿ 
genişlənmə éàçûëûð. Genişlənmə faylın növünü göstərir. 

 
 

ßñàñ íþâ àäëàðà áàõàã:  ad.txt — ñàäÿ òåêñò 
    ad.doc — Ms Word äîêóìåíòè 
    ad.bmp — rastr øÿêèëëè 
    ad.jpg — sıxlaşdırılmış øÿêëè 
    ad.gif — sıxlaşdırılmış øÿêëè ya da animasiya 
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    ad.xls — Ms excel sənədi 
    ad.mdb – Ms Access bazası 

 ad.exe  - ïðîãðàì 
ad.com  -  ïðîãðàì 
ad.wav — ñÿñ-ìóñèãè 
ad.mp3 — ñûõëàøäûðûëìûø ìóñèãè 

                                         ad.mpg    —  ñûõëàøäûðûëìûø âèäåî 
    ad.avi  - ñûõëàøäûðûëìûø âèäåî 
    ad.mov - ñûõëàøäûðûëìûø âèäåî 
    ad.pdf   - adobe acrobat sənədi 
    ad.djv – djvu sənədi 
    ad.c  - C dilində proqram 
    ad.pas – Pascal dilində proqram 
    ad.bas – Basic dilində proqram 
    ad.html – Web səhifə 
    ad.htm - Web səhifə 
    ad. 

 
MS DOS-äà èø õöñóñè ÿìðëÿðèí êþìÿéèëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Îíëàðûí ñàéû 150-

äÿí àðòûãäûð. 
 MS DOS də àøàüûäàêû èøàðÿëÿðäÿí èñòèôàäÿ îëóíóð. 
Äèñêèí àäû — äèñêèí èøàðÿñè: 
a, c, d...,     äèñêèí àäûíäà ëàòûí ÿëèôáàñûíûí áèðèíúè ùÿðôèíäÿí 

èñòèôàäÿ îëóíóð. 
à: — FD 
c: — HD 
d: — CD. 
 
\ - Êàòàëîãóí áàøëàíüûcû 
> — äÿâÿòíàìÿ èøàðÿñè. 
Áåëÿëèêëÿ, MSDOS à÷ûëàíäà àøàüûäàêû øÿêèë ýþðöíöð. 
 
 
 
 
MSDOS-ó Windows-äàí ÷àüûðìàã îëàð. Sòàðò düyməsini sıxın, sonra 

Programs.Accesories/ Command Promt. 
 
 
 
 
 

 
c: \ > 
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1) ßñàñ ÿìðëÿð 
Òàðèõäÿí ìÿëóìàò àëìàã                                     c: \ > Date   
2) Time — âàõòdan məlumat almaq                    c: \ > time 
3) Êàòàëîã éàðàäûëìàñû                                       c: \ > md AD 
 
4) Êàòàëîãäàí êàòàëîãà êå÷èä.      c: \ > CD  GROUP 
      c: \ GROUP >    

           

5) Êàòàëîãäàí ýåðè ãàéûòìàã         c:\ >CD.. 
Êàòàëîãîóí è÷èíäÿ éåíè êàòàëîã éàðàòìàã îëàð. 
6) Áàøãà äèñêÿ êå÷ìÿê   äèñêèí àäû: 
      a: \ > 
7) Ìÿòí éûüìàã                     edit     ad.txt 
Õöñóñè ïÿíjÿðÿ à÷ûëûð âÿ îðàäà ìÿòí éûüûëà áèëÿð. Éàääàøäà ñàõëàìàã ö÷öí 

FILE ìåíóñóíà ýèðèá SAVE áàñûëûð. 
8) Ôàéëûí êîïéàëàíìàñû copy ôàéëûí àäû ∪ êàòàëîãóí àäû. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) DIR   \GROUP -  dèðåêòîðèéàäà îëàí ìÿëóìàòûí ñèéàùûñû. 
 

 
 
 
 

3.2 Windows ÿìÿëèééàò ñèñòåìëÿðè 
 
Èëê äÿôÿ 1988-úè èëäÿ Windows 3.1. àäû èëÿ éàðàäûëûá. Áó ñèñòåì ÷îõ 

ïðîãðàìëû və áèð èñòèôàäÿ÷è ö÷öí éàðàäûëûá, ãðàôèê èíòåðôåéñè î äåìÿêäèð êè, èø 

ÿñàñÿí ìaóñóí êþìÿéè èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð âÿ ãðàôèê èøàðÿëÿðèíèí êþìÿéè èëÿ áó 

c: \ Windows > CD.... 

c: \ GROUP 

c: \ GROUP > edit SANAD.txt 

c: \ GROUP>md Group1 

c: > \GROUP > CD GROUP1 

c: \ GROUP \ GROUP1 > CD \ 

c:\> copy \GROUP/SANAD.txt   \Group\Group1 
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ñèñòåìäÿ éàëíûç ìaóñóí ñîë äöéìÿñè èñòèôàäÿ îëóíóð. Áó ñèñòåìäÿ èëê äÿôÿ 

aşağıdaki éåíè òåõíîëîýèéàëàð òÿòáèã îëóíóá. 

I. Áó ñèñòåì ðÿíýëèäèð. 

II. Áóðàäà èëê äÿôÿ éåíè þë÷öñö äÿéèøÿí True Type (äöçýöí ÷àï) 
ùÿðôëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ îëóíóð. 

III. Èëê äÿôÿ ñèñòåìäÿ éåíè WYSWYG texnoloqiyası òÿòáèã îëóíäó. Áó, î 

äåìÿêäèð êè, åêðàíäà ýþðöíÿí ìÿëóìàò âÿ ÷àïà ýåäÿí ìÿëóìàò öñò-öñòÿ ýÿëèð. 

IV. Èëê äÿôÿ  qeniş ìóëòèìåäèéà ñèñòåìè éàðàäûëûá (musiqi,video və b.). 

V. Èëê äÿôÿ éåíè Drag  and Drop texnoloqiyası òÿòáèã îëóíäó. Áó î 

äåìÿêäèð êè, ìauñóí êþìÿéè èëÿ ùÿð ùàíñû èøàðÿíè ãàëäûðûá, áàøãà éåðÿ êþ÷öðìÿê 

îëàð. 

VI. Èëê äÿôÿ qeniş êîìóíèêàñèéà èìêàíëàðû éàðàäûëûá: (ôàêñ, òåëåôîí, e-mail 

və b. )éàðàíäû. 

VII. Èëê äÿôÿ äàõèëè êîìóíèêàñèéà ñèñòåìè — Clipboard sistemi éàðàíäû. Áó 

ñÿíÿäëÿðè áèðèíäÿí î áèðèíÿ þòöðìÿê èìêàíëàðû éàðàäûð. Áónun əsasında 3 

mühtəlif texnoloqiyası yaradılıb: 1) Copy-Paste (kopyala və yerləşdir) 

òåõíîëîýèéàsı 2) DDE (Dynamik Data exhange) (âåðèëÿíëÿðèí äèíàìèê 

þòöðöëìÿñè). Áó î äåìÿêäèð êè, ÿýÿð îðèæèíàë ñÿíÿääÿ ìÿëóìàò äÿéèøèáñÿ, 

íöñõÿäÿ äÿ äÿéèøìÿ îëóð. 3) OLE - Object link and embemding (îáéåêòèí 

ÿëàãÿëÿíäèðèëìÿñè âÿ éåðëÿøäèðèëìÿñè) òåõíîëîýèéà  àäëàíûð.. Áó î äåìÿêäèð êè, 

éåðëÿøäèðèëìèø îáéåêò öçÿðèíÿ 2 äÿôÿ ìaóñà ñûõàíäà áó îáéåêòè éàðàòìûø proqram 

caxırılır . Windows 3.1 ïðîãðàìûíı Windows 95/98-dən ÷àüûðìàã ìöìêöíäöð. 

Áóíóí ö÷öí ñòàðò äöéìÿñèíè ñûõûá — RUN à÷ûëìûø ïÿíjÿðÿ PROG MAN ñþçöíö 

éàçûá OK äöéìÿñè áàñûëûð. 

Windows—95 
 
1995-úè èëäÿ éàðàäûëûá âÿ 3.1.-èí äàâàìûäûð. Sadalanmış imkanlarla bərabər 

yeni imkanlar yaradılıb. 
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I — İşçi masa konsepsiyası (Desktop). Bu o deməkdir ki, real həyatda olan 

anlayışlar (zibil qabı, my computer) olan anlayışlar, sənəd, qovluq və başqaları 

geniş tətbiq olunur. Bu da sistemi geniş kütləyə çatdırmaq daha əlverişli şərait 

yaradır. 

II — Zibil qabının köməyi ilə sənədləri bərpa etmək münkündur. 

III — Windows-95-də yeni uzun adlara (255 hərflik)  icazə verildi. İlk dəfə ( 

Plug and Play (qoş və işlə) sistemi tətbiq olunub. Bu o deməkdir ki, yeni 

qoşulmuş qurğuları sistem avtomatik tanıyır. 1997-ci ildə Windows-95-in yeni 

təkmilləşmiş versiyası  çıxıb və bu proqram Windows-95 OSR adlanır. Bu 

sistemdə yeni FAT-32 fayl sistemi tətbiq olunur. Köhnə FAT-16 sistemi 

maksimum 4 Qb .Hard disklə işləməyə imkan verir. FAT-32  - 2 Tb . Yeni 

Windows-95-də TCP/TP protokolu var və bu da İnternetə qoşulmağa imkan 

verir. 

  

Windows-95 sisteminin mənfi cəhətləri 

                                                                          

Ən böyük mənfi jəhəti sistemin təhlükəsizlik səviyyəsi aşağa olmasıdır. 

1998-ji ilin iyun ayında Windows-98 yaranıb. 

1. Daxili İnternet explorer proqramı 

2. Yeni Aktiv desktop rejimi bu o deməkdir ki, işçi 

masa ilə İnternet kimi işləyir                                                          

3. Yeni təkmilləşdirilmiş multimediya sistemi. 
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Zəif jəhətləri bu proqram Windows-9X seriyanın 
axırıncı proqramıdır. 

 
Windows NT (new technology) 

 
İlk versiyası 1991-ci ildə yaradılıb. Amma satışa 1996-cı ildə Windows NT 

4.0 adı ilə çıxıb. Bu proqram 2 variantda buraxılır. Windows NT 4.0 Server və 

Windows NT 4.0 Work Station (işi stansiyası). Bu onunla bağlıdır ki, bu 

sistemlər şəbəkədə olan kompüterdə tətbiq olunur. Server sistemi mərkəzi 

kompüterdə istifadə olunur, qalanları isə işçi kompüterlərdə istifadə olunur. 

Windows NT sistemi Windows 9X sisteminin əsas fərqi ondadır ki, burada yeni 

NTFS fayl sistemi istifadə olunur. (new technology fail system). Windows 9X 

sistemində olan FAT-16; FAT-32 sistemlərinin əsas fərqi ondadır ki, burada 

geniş mühafizə sistemi istifadə olunur və fayllara mürajiət vaxtı müəyyən qədər 

azalır. Mühafizə deyəndə fayllara, kataloqlara, parolların qoyulması, məlumatın 

şifrələnməsi və sıxlaşdırılması. Əsas üstünlüklər:  

1. Sistem açıq və uyğunlaşdırılan sistemdir. Bu o deməkdir ki, sistemə əlavə 

proqram qoşmaq imkanı var və beləliklə onun imkanlarını artırmaq. Bu sistem 

mobil xarakter daşıyır. Bu o deməkdir ki, böyük çətinlik olmadan IBM PC 

kompüterindən fərqli olaraq, başqalarına köçürülə bilər. Bu onunla bağlıdır ki, 

proqram C dilində yazılıb və onun bir neçə modulu Assembler dilində yazılıb. 

Onları dəyişdirərək hər hansı bir maşina uyğunlaşdırmaq olar. Windows NT-də 

hər istifadəçi reqistrasiyadan keçməlidir və xüsusi ID (ad) və password almalıdır. 

Server əsas fərqi ondadır ki, onda işçi stansiyaları nəzarət etmək üçün xüsusi 

proqramlar var. Nəzarətin məsuliyyəti xüsusi işçinin üzərinə düşür və onun adı 

şəbəkə administratoru adlanır. 

 
Unix sistemi 
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Bu sistem 70-ci illərdə ilk dəfə yaradılıb və o vaxtdan şəbəkə imkanları və 

güclü mühafizə sisteminə malikdir. Bu sistemin əsas üstünlüyü onun mobil 

olmasıdır və şəbəkədə çox etibarlı işləməsidir. Bu sistemin öz orijinal fayl sistemi 

var. MS DOS-dan fərqli olaraq öz oricinal fayl sistemi var. Bu sistem Denis Riçi 

tərəfindən yaradılıb. Çatışmamazlıqlardan danışdıqda, bu sistem dil interyefslə 

işləyir və son zamanlar Windows-a oxşar qrafik sistem yaradılıb. 

 
Linux sistemi 

 
Bu sistem Finlandiyanın paytaxtı olan Hersinqi Universitetinin tələbəsi 

Linuks Torvalds tərəfindən yaradılıb. Bu sistem Unix-sə tam bənzərdir. Bu 

proekt 3 il davam edib və ilk versiyası 1994-cü ildə yaradılıb. Bu sistemin 

populyarlığı onunla izah olunur ki, onun proqram mətnləri C dilində internetdə 

açıq şəkildə təqdim olunub. Bu imkan verir ki, mətndə müxtəlif dəyişikliklər 

edərək öz şəraitinə uyğunlaşdırmaq olar. Bu sistem çox vaxt populyar olan 

proqram Web Server Apache ilə birlikdə satılır. Bu sistem Windows NT 4.0 

sisteminin davamı üçün çox vaxt Windows NT 5.0 adlanır. Bu sistem 4 varianta 

görə bölünür.    

 Windows 2000 Server adlanır və əsas server variantı adlanır. 

Windows 2000 Advanced Server: daha güjlü serverdir. 

Windows 2000 Data Center – Ən güjlü serverdir. 32 prossesorla işləmək 

 imkanı var. 

Windows 2000 Professional – Adi işçi stansiyası üçün (ev, ofis). 

Windows 2000 , Windows 98 sisteminin və başqa  sistemlərinin bütün 

müsbət jəhətlərini özündə birləşdirir. Mənfi tərəfi isə 16 bit proqramlarla işləmir. 

Windows XP 2002-ji ildə təqdim olunub. Bu sistem Windows 2000 proqramının 

davamı kimi sayılır və Windows NT 5.2 adlandırılır. Bu sistem 2 variantda 

təqdim olunub.  
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1. Windows XP.Home Edition,  

 2. Windows XP Professional (işçi kompüter). 

Əlavə server variantı var və Windows 2003 server kimi satışa buraxılıb. 

Əsas üstünlükləri, yeni NTFS 5.2 daha etibarlı və daha sürətlidir. 

II. Windows XP olaraq  Type hərflərdən istifadə olunur. Bu hərflərin 

ekranda görüntüsünün keyfiyyətini artırır. Bu əsasən LCD monitorda özünü 

göstərir. 

III. Bu sistem 2 monitorla işləmək imkanı verir. 

IV. Başqa kompüterin işçi stoluna mürajiət imkanı da var. 

V. Yeni daha rahat start menusudur (Tez-tez işlənən proqramlar I növbəyə 

keçir). Kompakt diskinin yazılması imkanı var. Ən yaxşı üstünlüklərdən biri şəkil 

fayllarının miniatür göstərilməsidir. 

 
 

Windows Vista 
 
Windows Vista sisteminin professional adı  Windows NT 6.0  və Windows XP 

rimi bud a klient versiyasıdır. Onun server versiyası Windows Server 2008 

adlanır. Windows Vistanın əsas fərqi ondadı ki burda 3D qrafikanın və 

animasiyanın imkanlarından ğeniş isifadə olinur və daha təkmilləşdirilmış 

təhlükəsizlik sistemi EFS (encoding file system)istifadə olubnur. Windows 

Vistanın yeni interfeysi Windows Aero adlanır. Sistem tələblər prosesor 1MhZ, 

videokart 128 Mb və Direct X9 driverin istifadəsı. 

Bu system bir neçə versiyalarda təqdim olunur: 

1. Home Basic –bir prosserlı kompüterlə üçün, RAM -4 GB. 

2. Home Premium – 2 prossesor, RAM - 6 GB, sensor ekranlardan istifadə. 

3. Vista Business – 2 prossesor, EFS, Windows Aero. 

4. Ultimate – Çox dilli intefeys, Windows Aero 
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4. Proqramların layihələndirmə texnologiyaları 
 
Proqramlaşdırma kompüterlə bir vaxtda yaranıb. Hal-hazırda müxtəlif 

proqramlaşdırma sistemləri (dilləri) var. 

Onlar əsasən 2 qrupa bölünür: 

1) Maşın yönümlü dillər və ya aşağı səviyyəli . 

2) Maşından asılı olmayan ya da yüksək səviyyəli, ya da alqoritmik dillər .  

I qrupa daxil olan dillər Assembler adlandırılır. Assemblerdə proqram şərti 

kodlarla yazılmış əmrlərdən qurulur. 

II qrupu yüksək səviyyəli dillər çoxluğu təşkil edir. İlk alqoritmik dil 

FORTRAN adı ilə (düsturların tərjüməçisi) ilk dəfə 1954-jü ilə IBM 

korporasiyasının mütəxəssis Con Beykus tərəfindən yaradılıb. Növbəti 

mərhələdə  

 1960-da Cobol (kommersiya və biznes). 

1961-də Algol (alqoritmik language) 

1964-də BASIC dili yaradılıb. Con Kemen i tərəfindən yaradılıb. 1966-da 

PL/1 (proqramlaşdırma dili language N 1). 

PL / 1 dili 3 dilin əsasında yaradılıb (Cobol, Algol, Fortran). 1968-də 

PASCAL dili yarandı. Bu dilin müəllifi İsveçrə riyaziyyatçısı Niklas Virtdir. 

1973-də C dili yaradılıb, müəllifi ABŞ  proqramçısı Denis Riçidir. Demək olar 

ki, bu dil maşın yönümlü və yüksək səviyyəli dillərin arasında ortaq mövqe tutur. 

1976-da Nikolas Virt yeni ADA dili yaradıb. 1979-da yeni MODULA dili 

yaradılıb. 80-ji illərdən başlayaraq proqramlaşdırma sənaye səviyyəsinə qalxıb və 

xüsusi proqram kompaniyaları yaradılıb. MicroSoft, BORLAND ,Fox, Adobe, 

Corel və b. Windows sisteminin  yaradılması ilə proqramlaşdırmada da böyük 

dəyişikliklər baş verir və yeni texnologiyalar yaranır: obyekt yönümlü 

proqramlaşdırma, Vizual proqramlaşdırma ,hadisə yönümlü proqramlaşdırma 
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«proqramlaşdırmasız» proqramlaşdırma, nümunələr əsasında proqramlaşdırma və 

b. 

Obyekt yönümlü proqramlaşdırma – aşacıdaki prinsiplərə əsaslanır. 
I. Incopsulyasiya – bu o deməkdir ki, verilənlər və onu emal edən 

proqramlar bu yerdə saxlanılır. 

II. Varislik prinsipi – sadə obyektlərdən mürəkkəb obyektlər qurmaq olar. 

III. Polimorfizm prinsipi – eyni əməliyyatlar müxtəlif obyektlərə tətbiq 

oluna bilər. 

Proqramlaşdırmasız proqramlaşdırma – proqramçı müxtəlif hərəkətlər 

edərək və heç bir proqram yazmadan proqram avtomatik yaranır. Sözsüz bu yolla 

bütün proqramları yazmaq mümkün deyil, amma sadə proqramları çətinliksiz 

yazmaq olar. 

Vizual proqramlaşdırma – müasir standartlara, qrafik interfeysə əsaslanan 

proqramlaşdırma başa düşülür. 

Hadisə yönümlü proqram – proqramda müxtəlif əməliyyatlar müxtəlif 

hadisələrlə bağlanır. 

Yuxarıda sadalanan proqram dilləri hal-hazırda müasir variantları var və 

onlar çox vaxt aşağıdakı kimi adlanır: 

MicroSoft  (MS)  «MS Visual C» 

«MS Visual Java», «MS Visual Beyzik». 

Göstərilən dillər universal proqramlaşdırma dillərinin adı. Bununla bərabər 

xüsusi sahələr üçün müxtəlif dillər var. Misal üçün kompüterdə verilənlər 

bazaları  üçün xüsusi dillər var. MS Visual , Fox Base, Oracle, MS Acess, 

Paradox. Xüsusi yeri İnternet səhifələrini proqramlaşdırması üçün xüsusi 

sistemlər tutur. Birinji növbədə bura HTML sistemləri daxildir. (Hyper text 

markup language).  Bu dillər 2 tipə bölünür. 1) Server üçün; 2) Klient üçün. 

Klient proqramlaşma dilləri də aşağıda qeyd etmək olar: 

Klient tərəfindən -Java script, VB script 
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Server tərəfindən - ASP, PHP. 

Bütün proqramlar icra olunmaq üçün əvvəlcə maşın dilinə tərcümə 

olunmalıdır.  

Tərcümə dilinə translasiya deyilir. 

Translationlar 2 cür olur: 1) Kompilətorlar; 2) İnterpretatorlar. 

Kompilətorlar proqramı bütöv şəkildə tərcümə edilir.. İnterpretatorlar 

proqramı ondan fərqli olaraq hissəli  tərcümə edir. 

 
5. Mətn prosesorları(redaktorları) 

 
Hal-hazırda mətnin emalı  kompüterdə qörilən işlərin 80% təşkil edir. Fərdi 

kompüterlərdə mətn ASCII kodlarında təsvir olunur. Buna uyğun olaraq hər hərif 

8 bit-dən ibarətdir. Cəmi 256 simvol yaratmaq olar. Mətn kompüterdə 2 formada 

təsvir oluna bilər. 

1) Təmiz (sadə); 2) Formatlaşdırılmış (bəzəkli). 

İkinci  halda kodlarla bərabər xüsusi formatlaşdırma kodları ilə saxlanılır. 

Hal hazırda xüsusi UNİ CODE sistemi də istifadə olunur, bu sistemdə hər 

simvol ücün 2 bayt ayrılır və milli alifbalardn isifadə imkanı verir. 

Mətnlə işləyən proqramlara mətn redaktoru deyilir. Bu redaktorlar 5 qrupa 

bölünürlər: 

1) “Təmiz” redaktorlar; 

2) Çox mürəkkəb olmayan mətn yaratmaq üçün lazım olan redaktorlar; 

3) Müasir tələblərə uyğun olan yüksək keyfiyyətli mətn yaratmaq üçün 

redaktorlar; 

4) Mətbəə sistemləri (jurnal və qəzet) yaratmaq üçün redaktorlar; 

5) İnternet üçün təyin olunmuş sənədlərin yaradılması nəzərdə tutulmuş 

redaktorlar. 

Ümumi şəkildə bütün redaktorların funksiyaları aşağıdakı yerlərə bölünür: 
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I. Faylların yüklənməsi və saxlanması. 

II. Faylların çevrilməsi. 

III. Mətnin redaktəsi (mətnin seçilməsi, kopyalanması, yerləşdirməsi, 

pozulması və s.). 

Bu əməliyyatlar hərif üzərində (bir söz üzərində) mətn üzərində aparıla 

bilər. 

IV. Mətnin formatlaşdırılması  bir neçə növdə ola bilər: 

1. Hərflərin; 

2. Abzasların; 

3. Çərçivələrin; 

4. Səhifələrin; 

5. Çədvəllərin qurulması və formatlaşdırılması; 

6. Orfoqrafiya və qrammatikanın yoxlanılması; 

7. Redaktorun istifadəçi tələblərinə uyğun sazlanması; 

8. Avtomatlaşdırma imkanları; 

9. Bir neçə mətndən birgə aparılan iş hal-hazırda onlarla mətnlə işləyən 

sistemlər var. 

I qrupa aşağıdakılar daxildir: 

  EDIT - MSDOS-də 

  NE (Nortor Editor) 

  NOTEPAD 

  WORD STAR 

Bu redaktorlarda formatlaşdırma imkanları yoxdur. Qrafik imkanları 

yoxdur. Sadə redaktor imkanları var. 

Mürəkkəb olmayan sənədlərin hazırlanması üçün WRITE  redaktoru 

Windows 3.1.-dən, Word Pad, Windows 95-XP dən. 
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Lexicon proqramı – bu proqramlarda standart formatlaşdırma və redaktə 

imkanları var. Səhifənin formatlaşması, obyektin yerləşdirilmə imkanları var. 

Yüksək səviyyəli redaktorlar – bütün imkanlar təsvir olunur. Misal: Word 

Perfect, Corel Office, Amipro (Lotus firmasinin), MS Word. 

Mətbəə sistemləri – qəzet və curnalları tərtib etmək üçün: Page Maker, 

Quark Xpress, Ventura Publisher. 

Bu proqramda materialı tərtib etmək və şəkillərlə işləmək qabiliyyəti 

güjlüdür. 

Mətnin kompüterdə yığılması, yeni növ sənədlərin yaradılmasına gətirib 

çıxarır – elektron kitab, elektron curnal, elektron qəzet və s. 

Belə materiallar CD disklərdə, İnternet saytlarında və s. təqdim olunur. Belə 

mətnlər çox vaxt qipertext texnologiyası əsasında qurulub. Mətnin müxtəlif 

hissələri arasında əlaqə yaradılır. Buna ingiliscə link deyilir. Belə sistemlərdən 

LinkWay  göstərmək olar. İnternet səhifələri yaratmaq üçün xüsusi HTML 

redaktorları var. Bunlardan  MS Front Page, Hot Dog, Macromedia 

DreamViewer qöstərmək olar.  

 

 

6.Qrafik redaktorlar  

Mətndən sonra, şəkillər kompüterin tərkibində ikinci yer tutur. Qrafik 

obyektin  təsvirində iki üsuldan istifadə olunur: rast və vektor.  

Rastr üsulunda şəkil rənglər matrisi kimi yaddaşda saxlanılır. Matrisanın ölçüsi 

«kətanın» ölçüsindən asılıdır  və seçilmiş qrafik rejimindən. Bu üsulun iki mənfi 

cəhəti var: 

1) Alınan faylın həcmi şəkildən asılı olmur və çox vaxt böyükdür. 

2) Alınan şəkilin keyfiyyəti miqyasın dəyişməsindən çox asılıdır. 

Bu üsul əsasən fotoqrafiyada  istifadə olunur. 
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Vektor üsulunda qrafik obyekt elementlərdən qurulur ve hər elementin öz riyazı  

təsviri var. Bu üsul fransız riyaziyyatçısı  Bezye tərəfindən yaradılıb. O isbat edib 

ki, hər hansı riyazı əyrinin iki vektorun köməyilə təsvir etmək mümkündur. 

Onlardan biri əyrinin başlanğıcına, o biri son nöqtəyə yönəlib. 

Bundan başqa əyrinin əyrilik səviyyəsini ğöstərən xüsusi kəsik istifadə olunur. 

Bu parçanın uzunluğu və bucaq ilə təyin olunur. Bu usulun əsas üstünliyi  

ondadır ki, faylın ölcüsü o qədar böük deyil, və əsas miqyasdan asılı deyil. Bu 

üsulun məmfi tərəfi - şəkillərin müəyyən sədər süni  alınmasıdır. 

İnternetin inkişafı ilə bağlı olaraq  fotoşəkillərdə diqqət yksək dərəcədə artıb. 

Fotoşəkil rastr texnoloqiyasına əsaslanan obyekdir. Son illərdə fotoşəkilləri 

kompüterə daxil etmək üçün xüsusi qurgular yaradılıb: skaner, rəqəm fotoaparatı, 

mobil telefon ilə kamera, Web kamera. 

Bununla baglı olaraq yeni əsasən az yer tutan qrafik formatlar  yaradılıb. 

1)BMP fayları→  standart Windows formatı (köhnə analoqu PSX) 

2)GIF (graphic interchange format). Bu üsul amerikanın məşhur CompuServe 

şirkət tərəfindən yaradılıb və LZW sıxlaşdırına üsulunda qurulub. Bundan əlavə 

bu fayllarda ancaq 256 rənq istifadə olunur.         

 3)PNG (portable network graphics). Bu format  GIF formatının analoqudur. Fərq 

ondadır ki, burada yeni sıxladırıcı metod istifadə olunur və adı LZ-77-dir. 

 4)JPG (joint photographic expert group) ən populyar üsuldur. Bu üsulda şəkilin 

ən parlaq nöqtəsini yaddaşda saxlanılır, qalan nöqtəsini   riyazi yolla 

modelləşdirilir. 

5)TİFF (tag image file format). Bu formatda şəkil xüsusi proqram dilində təsvir 

olunur. Bu dil tag dili adlanır. Bu formatın böyük üstünlüyü miqyasdan asılı 

olmamağıdır.  

Bir neçə rəng sistemi istifadə olunur . 
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1) Ən geniş yayılan   RGB( red green blue ). Burada bütün rənglər proporsional 

qaydada üç rəngin qarışması ilə əmələ qəlir. Hər rəng «rəng indeksi» ilə verilir 

([0,255] dəyişir). 

2) CMYK (cyan magenta yellow black). Bu sistem əsasən printerlərə üçün 

yaradılıb. 

3)HSV (hue saturation value). Bu sistemdə üç rəgəm istifadə olunur: rəngin kökü, 

rəngin dolğunluğu, rəngin parlaqlığı. 

Müasir qrafik proqlamların imkanları. 

1. Standart obyektinin rəssamlıq imkaları. 

2. Rəssamlıq üçün müxtəif alətlərin seçilməsi. 

3. Şəkillərinin formasının dəyşdirilməsi. 

4. Redaktə əməliyyatları. 

5.  Müxtəlif qapalı fiqurların rənglə boyalanması 

6. Montaj əməliyyatları. 

7. Laylarla iş. 

8. Mətnlə iş. 

9. 3D effektlər. 

10. Bağlamaq əməliyyatı. 

Əsas qrafik proqramların qısa xarakteristikası. 

Məlumdur ki, MS Windows sistemində iki əsas qrafik proqram var. 

1. Paint. Ən sadə rəssamlıq proqramı. 

2. İmaging. Xüsusi fotoqrafiyaları kompüterə daxil etmək üçün və kompüter 

formatında saxlamaq üçün istifadə olunur. Şəkilləri ya GPG formatında saxlanır. 

JPG- sıxlaşdırma. BMP- sıxlaşdırırmamış. 

MS office paketində xüsusi MS Photo Editor proqram var.  
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Adobe illistrator, bu Adobe firmasının vektor tipli redaktorudur. Bu proqramın 

böyük üstünlüyü var. Bu  rastr tipli şəkilləri   vektor formatına çevirmək və əks 

istiqamətdə çevirmək imkanı var. Rəsimlərin və fotoqrafiyanın böyük rolunu 

nəzərə alaraq, Microsoft firması rəqabət məqsədi ilə MS Photo Draw  

proqramını yaradır. Bu proqram MS Office 2000-nin tam versiyasına daxildir. Bu 

proqram həm vektor, həm də rastr rejimin də işləmə imkanı var. 

  

 

7. Cədvəl prosesorları 

 

Baxmayaraq ki, verilənlər kompüterin əsas obyektidir. Hal-hazırda bu mətn, 

şəkil, musiqidən sonra dördüncü yerdədir. Komrüterdə ədəd  iki formada 

saxlanılır: 

1. Sabit vergül  (fixed point) 

2. Süruşən vergül (float point) 

Birinci forma əsasən tam ədədləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Tam ədədlər 

ədədin formatında iki formatdan istifadə olunur: 

1.1 Short  

1.2 Long  

Qısa ədədlər  [-32768;+32767] intervalda dəyişirlər. Uzun ədədlər üçün  

[- 6102 ⋅ ;+ 6102 ⋅ ] intervalda dəyişir. 

Sürüşən vergül üçün iki format istifadə olunur: 

2.1 Single 

2.2 Double 

Birinci halda [- 3810 ;+ 3810 ] və vergüldən sonra yeddi rəqəm təsvir oluna bilər. 

İkinci  formatda  [- 30810 ;+ 30810 ] intervalında olur dəqiqlik on beş rəqəm vergül 
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sonra. Xüsusi problemlər üçün xüsusi ədədlər var. Sürüşən vergül ədədləri həqiqi 

ədədlər üçün istifadə olunur. 

Kompüterdə ədədlərlə işləmək üçün sadə kalkulyatordan başlayaraq mürəkkəb 

Mathcad və Matlab sistemlərəcən mövcuddur. Riyazi proqramlar əsasən iki 

istiqamətdə: biznes  (bank, mühasibat və s.), mühəndis elmi işlər (lahiyələndirmə 

sistemləri, eksperiment nəticələrin emalı və s.) 

Riyazi proqramının siyahısında ən böyük yeri elektron cədvəl sistemləri  tutur. 

Bu proqramlarda  həm biznesdə, həm də mühəndis elmi işlərdə tədbiq olunur. 

Muasir kompüter riyazı proqramların  köməyilə mühtəlif  məsəlləri həll etmək 

olar: 

1. Cəbr və transendent tənliklərin  həlli. 

2. Tənliklər sistemlərinin həlli. 

3. Müəyyən inteqralların həsablaması və qeyri müəyyən inteqralların 

acılması. 

4. Riyazı sıralarla(silsilə) ardıcıllıqlarla iş. 

5. Ekstremum məsələləri  

İlk dəfə cədvəl prosesor sistemi Visicalc adı ilə 1979-da yaradılıb və onun 

müəllifləri Frenston və Briklindir. Proqramın əsas məqsədi ənənəvi kalkulyatorun 

imkanlarını genişləndirməkdir. 

Kalkulyatorun əsas məmfi cəhətləri: 

1. Verilənlərin yaddaşda saxlama imkanı olmaması. 

2. Düsturların yaddaşda saxlama imkanı olmaması. 

Bütün bunlar elektron cədvəllər sistemində aradan götürülür. Visicalc 

proqramdan sonra Supercalc, Lotus proqramı və nəhayət Microsoft Excel 

proqramı yaradılıb (şək 1.). Bu sistemlərdə  fayllar book adlandırılır və onun 

genişləndirilməsi XLS . Book  Worksheet lərdən ibarətdir. Hər Worksheet sadə 

cədvəl formasında təsvir olunur Cədvəlin sütunları (A, B, C….) hərflərlə 
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işarələnib. Cəmi 256 sütun var. Sətirlər nömrələnib 1-dən -65536-ya qədər 

cədvəlin sağ tərəfi CTRL+ →  bu cədvəlin xanaları cell adlandırır. Sətirlərinin və 

sütunlərinin yerlərini dəyişdirmək olar. Cədvəlin üzdə xüsusi cədvəl kursoru qara 

qalın çərçivə və sol aşağı buc 

aqda ulduz işarəsi var. 

 

     

            

 

               

    Şək 1. Ms Excel ümümi qörünüşü 

 

 

 

Yuvaların sayı 255×65536, kursoru oxdarla vərəq üzlərdə gəzdirmək olar. Hər 

xananın öz adresi var. Adres aşağı formalar yazılır.  Sütunun hərfi, sətrin 

nömrəsi, misal ücun A5, B17 və s.   

Kursorun ulduz işarəsinin öz funksiyası var. Ms  Excel-də mouse kursorun üç 

vəziləri ola bilər: �,�,�. Hər xanaya ədəd, text, tarix və başqa növ mə'lumat 

yazmaq olar. 

Ms Excel-də əsas əməliyyatlarına baxaq: 

1. Ədədlərin daxil edilməsi 

 Yuvanı seç. Ədədi yaz və oxlardan birini sıxmaq  və ya  da Enter düyməsini. Əgər 

ədəd yuvaya sıxışmır onda Ms  Excel onu şürüşkən formata çevirir.  

     Məsələ: 1000000000E+9 

  Əgər bu mümkün deyilsə,  və yer çox kiçikdirsə onda Ms Excel xususi işarələrini 

göstərir (###). 
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2. Ədədi ardıcıllıqların yazılması eyni ədədini bir neçə dəfə təkrar yazmaq. 

    1 ədədi yerləşdirin, ondan sonra mausun köməkliyi ilə sol düyməni sıxaraq 

ulduz işarəsinə qətirib və   � işarəsindən yapışıb, lazımı istqamətdə aparın  

Ədədi silsilə addım  1(vahid). 

Bir addımda ilkin bir ədədi yazın. )1(*1 −+= ndaan   mausun sol düyməsini sıxıb, 

və Ctrl düyməsini sıxaraq lazımı istiqamətdə aparın. 

Sərbəst addımla ədədi silsilənin qurulması :  

Silsilənin birinci ədədini yazın mausun sağ düyməsini sıxaraq, lazımı istiqamətdə 

aparın və düyməni buraxın, açılacaq xüsusi balaca pəncərə, bu pəncərədə 

ardıcıllıq (series) sözünü aktivləşdirin. Açılacaq növbəti pəncərə və orada silsilə 

növünü(ədədi və ya həndəsi), və addıma seçib OK düyməsini sıxın. 

3. Tarixin yazılması iki formatda mm/ dd / yy (USA) və  ya da dd/ mm / yy 

(Avropa) formatında yazıla bilər. 

4. Zaman öz  formatda yazılır: hh:mm:ss 

5. Mətnin yazılmasında bir neçə xüsusiyyətlər var. Əgər yuvada xüsusi 

tənzimlənmibsə, mətn yuvanların üstü ilə gedir, əgər lazımdırsa bir yuvanın 

içində yerləşdirmək, onda bu yuva tənziləməlidir.Bunun üçün yuvanın üzərində 

sağ düymə sıxaraq , açılmış pəncərədə format cells əmrini seç və aktivləşdirmək 

açılmış rəncərədə aligment   seksiyana keçin. Aligment bölməsində Wrap text 

nişanlamaq lazımdır və  OK düyməsini sıxmaq.  

Düsturlərin yazılması: Düstürlər Ms Excel-də Basic dilində uyğun yazılır Riyazı 

əməlliyatların işarələri aşağıdaki kimi yazılır: 

                                  Riyazıyat                             Ms Excel                   

                              +                                + 

                              -                                  - 

                              :                                   / 
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n

a                               a^n 

                              �                                 * 

Mö'tərizə qaydaları, əməlliyatların üstünlüyü riyaziyyatdaki kimi qəbul olunur. 

Düstür həmişə “=” ilə başlayır. Düsturu yazmamışdan qabaq ilkin verilənləri 

müvafiq yuvalarda yerləşdirmək lazımdır, misal üçün aşağıdaki  ifadəni Ms Exsel 

də təsvir edək (şək 2): 

cba

ba
y

+

−
=

*

32

 , 3=a  4=b  2=c  

 

 

 

        şək 2.  Ms Excel də riyazi ifadənin təsviri 

    Birinci addım: bütün dəyişənlərə yer ayırmaq. 

Məsələ: 3Ba →    1Cc →     1Ab →    6Dy →     

İkinsi addım: ilkin verilənləri yerləşdiririk. 

Üçüncü y-in yuvasına düsturu  yazırıq və Enter sıxzırıq. Nəticədə 

 

 

 

 

 cavab alınacaq və ya səhv haqqında xəbərdarlıq alınıcaq. Düsturun özü düstur 

sətirində görünür. 

Funksiyanın hesablanması. 

)(cos)( 2)sin(
xexf

x += , [ ]18;2∈x   1=∆x   

Həlli (şək 3.). 
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Birinci addım: iki  sütun təyin edirik 2AX →   2BY → . X  sütununa lazım olan 

qiymətləri yerləşdirək 2=X  yazılır və Ctrl düyməsini  saxlayıb 18 qədər aparırıq. 

Y  sutunun birinci yuvasına  düstur yazılır və Enter basılır.  

Üçüncü mərhələ aşağı istiqamətdə mausun sol düyməsini apararaq bütün 

düsturlar hesablanacaq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şək 3. Ms Excel-də funksiyanın hesablanması 

Qrafiklərin Excel-də qurulması. 

Ms Excel-də geniş qrafik qurmaq imkanı var. Qrafik qurulması dörd addımdan 

ibarətdir. 

1. Y  sütununu seçmək mousun ilə üstündən keçmək ( )18;2 . 

2. Yuxardaki paneldə yerləşən “Chart Wizard” düyməsini sıxmaq. Açılır pəncərə 

və buruda qələcək qrafikin növü seçilir və Next düyməsini sıxın. Açılır  ikinci 

pəncərə. Qrafikin eskizi görünəcək. Series bölməsinə keçin aşağdaki olan X  

çərçivəsinə mousu yerləşdirin. Sonra isə X  sütununu göstərin. Çərçivədə onun 

adresi yazılır. Next düyməsini sıxın. Növbəti pəncərədə qrafikin adı, oxların adı 

və başqa mə'lumat daxil edə bilərsiniz və Next sıxılır. Sonda isə Finish düyməsini 

 



 40 

sıxın və qrafik vərəqin üzərində yerləşin, və onu böyütmək, yerini dəyişdirmək 

olar. Qrafikin parametləri dəyişdirmək üçün lazımı olan yerdə sağ düyməni 

vurub, açılmış pəncərədə format sözünü seçin. Müxtəlif dəyişiklər aparmaq olar.  

Ms Excel-də siyahı ilə iş: Siyahı deyiləndə mallar, tələbələr, işçilər siyaxıları başa 

düşülür.  

Sortlaşdırma əməliyyatı: Siyahını nizamla yerləşdirmək. Qəbul edək ki siyahı 

var. Sıra nömrələsi ,familiya, ad, atasının adı, qrup.  

Nizamıla düzmək üçün bütün siyahı seçililəri, sonra Ms Excel-in  Data 

menusunda Sort sözünü sıxın (şək 4). Açılmış pəncərədə siz nizamlanan  sütunun 

adını göstərin və OK düyməsini sıxın. 

 

  

               

 

  

 

 

      

      şək 4. Ms Excel-də siyahılarla iş 

    

Filtrasiya əməliyyatı. 

Bu əməliyyat siyahıdan lazım olmayan verilənləri müvəqəti götürmək üçün 

istifadə olunur. Bu da analizi asanlaşdırı. Bunun üçün siyahını tam seçmək, sonra 

Data menusuna daxil olmaq onun daxildə. Filter onun daxildə isə Auto Filter 

seçilir. Nəticədə siyahının yuxardaki hisəsində xüsusi düymələr meydana 

çıxacaq. Onların vasitəsilə lazımı verilənləri saxlayıb, lazım olmayanı gizlədə 

bilərsiniz. 
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Ms Excel-də nəticə funksiyaları. 

1. Ms Excel də bir necə nəticə funksiyası vardır: SUM, AVERAGE, MİN, 

MAX, COUNT . Onlardan istifadə etmək ücün hər hansı bir yuvada =funksiyanın 

adi( yazib lazimı intervalı secərək moytərzənin bağlayraq enter düyməsini sıxmaq 

lazımdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Verilənlər bazaları  

 Verilənlər bazası (data base) kompüter texnoloqiyasının mərkəzi anayışlardan 

biridir. Data base böyük həcmdə olan məlumatı saxlamaq üçün və müxtəlif 

sorğularla müraciət eləmək üçün istifadə olunur. Adətən Data base böyük 

təşkilatlar üçün uaradılır: institut, xəstəxana, bank, otel və s. İlk dəfə bu nəzəriyə  

1962-də Riçard Baxman tərəfindən yaradılıb.  

 Bazanın əsas prinsipi: mə'lumat  bir yerdə saxlanılması, bir dəfə daxil olmalı və 

çox istifadəçilərin vasitəsilə sərbəst istifadə olunmalıdır.  

 Verilən bazası aşaqdaki üç qaydaya riayət olunmalıdır: 
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1. Təkrar mə'lumatın minimum səviyyəsi. 

2. Proqramdan asılılığı olmaması. 

3. Baza özünün müxtəlif düzgün olmayan əməliyalardan qorumaq imkanına 

malik olmalıdır. 

 Verilənlər bazasını yaratması mürəkkəb prosesdir və iki mərhlərdən ibarətdir. 

Konseptual analiz bu mərhlərdə idarədə olan bütün informasiya emal prosesləri 

araşdırılır və qələcək bazanın ümumi strukturu təyin olunur. Tərtib olunmuş 

strukturu verilənlər bazası proqram dilləri köməyi ilə proqramlaşdırılması. 

Verilənlər bazası ilə  bir neçə mühüm anlayış bağlıdır. 

 Obyekt sahəsi- bu informasiya baxımnan araşdırılan real hər hansı obyektdir. 

 Obyekt- bu müstəqil mə'lumat növüdür. 

 Atribut- bu obyektin hər hansı bir xüsusiyyətidir. 

 Primary key- bir və ya bir neçə atribut birgə qalan atributları tam təyin edən 

”ilkin açar “  adlanır. İlkin açar təkrar olunmazdır. 

 Secondary key- bir obyektin ilkin açarı ikinci başqa cədvələ yerləşdirilmiş “” 

xarici açar “    adlanır.       

 Ekzemplyar- hər hansı obyektin konkret olan nümayəndəsi. 

 Əlaqə- obyektlər bir- birilə əlaqədə ola bilər. Əlaqələr üç növdə ola bilər: 11 → , 

∞→1 , 

 ∞→∞  

 11 →  birinci obyektin hər ekzemplyara ikinci obyektin bir ekzemplyarı uyğun 

gəlir.   

 ∞→1  bu o deməkdir ki,birinci obyektin hər ekzemplyarına ikincidə bir neçəsi 

uyğun gəlir. 

 ∞→∞  o deməkdir k i, birinci hər bir ekzemplyarına ikincidə bir neçəsi uyğun 

qəlir və əksinə. Bazanın yaradəlmasının birinci mərhələsi onun strukturunun 

tə'yin olunması ilə tamamlanır. Bu o deməkdir ki, bütün obyektlər, atributlar, 
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əlaqələr, tə'yin olunmalıdır. İkinci mərhələdə yaradılmış baza verilənlər 

modelinini köməyilə təsvir olunur. Hal- hazırda üç model var: ağaçvarı (ierarxik), 

şəbəkə, relyasyon model. Hal- hazırda əsasən reləsiyon model ən çox istifadə 

olunur. 

 Bazalar yaratmaq üçün bir neçə proqramlaşdırma sistemi var: Ms SQL server, 

Ms Access, Oracle, Sybase və s. 

 Əlaqənin modeldə (şək 6.) mə'lumat cədvəl formada saxlanır. 

 

                    

 

 

 

  Şək 6. Cədval arası əlaqələr 

 Əlaqəni yaratmaq üçün bir cədvəlin açarı o biri cədvələ əlavə yerləşdirilir. 

Bazanı yaratmaq üçün ən əlverişli sistem MS Access-dir. MS Access işə 

salınanda bir xüsusi  pəncərə açılır və burada Blank Data Base seçib və OK 

düyməsini sıxın. Sizə bazaya ad vermək təklif olunacaq və Save düyməsini sıxın. 

Ondan sonra bazanı qurmaq üçün xüsusi pəncərə əçılır. Burada yeddi bölmə var:  

1. Table 

2. Query 

3. Form 

4. Report 

5. Macros 

6. Module 

7. Data Access Page 

 Cədvəl yaratmaq. 

QN Sayı Leader 

604.2 

604.2 

21 

21 

Yusifov V 

Yusifov V 

ZN Soyadı Adı Qrup 

602.016 

602.009 

Aliyev 

Aqaeva 

Asif 

Aysel 

604.2 

604.2 
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 Cədvəl bölməsinə keçin və New düyməsini sıxın. Cədvəl yaratmaq üçün üç üsul 

təklif olunacaq: 

1. Table Wizard ,  

2. Data Sheet View  

3. Design  View . 

Ən əlverişli 2-ci üsuldur 

 Aktivlərdən sonra Ms Excel-a oxşar cədvəl açılacaq. Onun 20 sütunu var və bir 

neçə sətri. Bütün sütunlar Field adlanır. Sətirlər nömrələnibib. Cədvəlin 

yaradılmış strukturuna uyğun adları vermək lazımdır. Onun üçün sağ düymə ilə 

Field sahədə vurmaq lazımdır. Açılmış menuda Rename əməlliyanı 

aktivləşdirmək və lazımı adı yazmaq. Adını veriləndə sonra verilənləri yazmaq 

lazımdır və pəncərə bağlanır. Cədvələ ad vermək təklif olunacaq. Lazımı ad 

verib, OK basın. Sonra xəbərdarlıq pəncərəsi açılır. Burada qeyd olunacaq ki, 

ilkin açar müəyyən olunmayıb və sonra NO düyməsini sıxın  Cədvəl hazırdır, 

lakin tam deyil. Açarı təyin etmək üçün sədvəli seçin və Design  View düyməsini 

sıxın. Cədvəlin tək başlıqlar hissəsi görünəcək. Lazımı adı seçib, qızıl açar 

düyməsini sıxın və cədvəli bağlayın. Eyni yolla başqa cədvəlləri yaratmaq olar. 

Əlaqələri yaratmaq üçün Ms Access-də xüsusi Relationship düyməsini sıxın. 

Sıxandan sonra iki pəncərə açılır. Birinci pəncərədə bütün cədvəllərin adları 

görünür. Cədvəlləri seçin və ADD-nı sıxın. Cədvəllərin işərələri ikinci pəncərədə 

yaranacaq. Birinci pəncərəni bağlayın. Cədvəllərdə açarlar qalın yazılıb. Əlaqəni 

yaratmaq üçün birinci cədvəlin açarını qaldırın və ona uyğun ikinci cədvəldə olan 

ikinci dərəcəli açarın üzərinə qoyun. Pəncərə açılır və orada əlaqənin əlavə 

parametləri təyin olunur. 

 

                                                                 

                                                                   1                                          
ZN 
Soyadı 
Adı 
Qrup 

Qrup 

Leader 
Say 
�

�
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                                                    ∞         

 

Sorğuların qurulması. 

  Query bölməsinə  keçin. Orada iki üsul təklif olunacaq:  Wizard və Design. 

Design yusulunu seçin və aktivləşdirin. İki pəncərə açılacaq. Ön planda tanış olan 

ADD pəncərəsi arxa planda Relationship pəncərəsi olacaq. Aşaxada xüsusi QBE 

(query by example)  blankı yerləşəcəak. Bu blankda dörd sətir var: 

1. Field 

2. Table 

3. Show 

4. Criteria 

Bir neçə sütün var. Bütün sorğularda bizə mə'lum olan mə'lumat var və almaq 

istədiyimiz mə'lumatlar var. 

 Birinci sütunda mə'lum olan mə'lumatı göstərmək lazım. Əgər soyadı 

mə'lumdursa onda Table sətrində (tələbə), Field (soyadı), Show, Criteria axtarılan 

tələbənin soyadını yazmaq.  

 İkinci sütunda axtarılan mə'lumatı təyin etmək. 

Məsələ: 

 Telefon nömrə lazım olarsa üçüncü sütunda başqa lazım olan mə'lumatı qeyd 

etmək olar. 

Bütün müasir relasyon bazaları xüsusi SQL (structured query language) dilin 

əsəsında işləyir. Bu dil ilk dəfə 1979 ildə İBM firması tərəfindən yaradılıb. 

Sonraki illərdə bu dil qenişləşdililmişdir və təkmilləşdirilmişdir. Bu dildə bütun 

əməliyyatlar təsvir olnur: bazanın yaradılması, cədvəllərin yaradilması, onların 
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silinməsi strukturun dəyişdirilməsi və ən əsa bütün növ sorğuların yaradılması 

münkündür. 

Sorğular əsasən xüsusi SELECT operatorun vasitəsi ilə icra olunur 

SELECT    a1,a2,.... 

 

FROM b1, b2,... 

 

WHERE  c1,c2, c3... 

[group by] 

[order by] ; 

Burada a1,a2,.... cədvəlin sahələridir, b1, b2,...cədvəllər  və c1,c2, 

c3...kriteriyalar. 

Sahələrin yazılışında əğər bir neçə cədvəl istifadə olunur onda 

cədvel_adı.sahə_adı formatı istifadə olunmalıdır, misal : teacher.firstname. 

Kriteriyaların yazılışında =,<,>,<>,>=,<=,between, like, and, or, not ‘m’liyyatlar 

istifad’ oluna bilər. 

Sql dilində sorğuların gurulmasını aşağıdaki misal əsasində baxaq: 

Qəbul edək ki “AMBAR” cədvəli var 

 

İD Name Price Country Amount 

2232 compüter 900 USA 10 

....... .......    

 

Misal 1. 500 manatdan bağa olan mallar haqqində tam məlumat əldə et 

 

SELECT *  FROM ambar where price > 500; 
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Misal 2. ABŞ dan başğa bütün ölkələrin malların haqqinda tam məlumat əldə et 

SELECT *  FROM where country <> “USA”; 

 

Misal 3. ABŞ və İngiltərənin malların adlarını və qiymətləri haqqinda tam 

məlumat əldə et 

SELECT name, price  FROM where country = “USA” or country=”England”; 

Misal 4.  SQl dilində hesabatlar parmaq münkündür. Qəbul edərək ki amabrda 

saxlama xərcləri qiymətin 10% təşkil edir hər bir məhsul üçün xərcləri 

hesablamaq 

SELECT name, price*0.1 FROM ambar; 

Misal 5. Qiyməti 200-500 manat arasında olan və sayı 10 böyuk olan məhsullar 

haqqinda tam məlumatı əldə et. 

 

SELECT * FROM ambar where (price between 200 and 500) and amount >10; 

SQL dilində xüsusi nəticə funksiyaları var SUM,AVG,MIN,MAX,COUNT. 

Onların vasitəsi ilə müxtəlif cəm hesabatları almaq münkündur. 

Misal 6. Ambarda ən ucüz kompüterin  qiymətini tap 

SELECT min(price) FROM  ambar where name=”computer”; 

 

Cox vaxt nəticə hesabatları müxtəlif gruplar üzrə tapmaq lazım olur, misal üçün 

ölkələr üzrə . Belə məsələlərdə GROUP BY operatoru istifadə olunmalıdır 

Misal 7. Hər bir olkə üçün ən ucüz qiymətini tapın 

SELECT country, min(price) 

FROM ambar 

GROUP BY country; 

Misal 8. Hər bir məhsul növü üçün orta qiyməti tapın 
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SELECT name, avg(price) 

FROM ambar 

GROUP BY name; 

Misal 9. Hər bir ölkə üçün Fransıyadan başğa malların ümümi sayını tapın 

SELECT country, sum(amount) 

FROM ambar 

GROUP BY country 

Where country <>”france”; 

Nəticələri səliqəli ardıcıl formasında çixarmaq üçün xüsusi ORDER BY (ASC ya 

da DESC) operatoru işlətmək lazımdır. 

Misaı 10. 

SELECT * 

FROM ambar 

Where price>5 

ORDER BY price ASC; 

 

9.Riyazi proqram vasitələri 

 

MATLAB PAKETI 
 

ABŞ –nin MathWorks (www.mathworks.com) kompaniyası tərəfindən 

yaradılıb və elmi-tədqiqat və texniki məsələlərin həlli ücün nəzərdə tutulub. 

Sistemin adı ingilis dilində Matrix Laboratory ( matrislər laboratoriyası) 

sözündən götürülüb. Bu sistemə İBM tərəfindən yaradılmış tanınmış SSP 

(Standard Scientific Programs) paketinin коnsepsiyasıninın davamı kimi baxmaq 

olar. Bu o deməkdir ki, paket elmi-tədqiqat sahəsində geniş istifadə olunan 

məsələləri ( klassik riyaziyyatın müxtəlif bölmələrini, siqnallarin 

emalı,modelləşdirmə, qeyri səlis məntiq, neyron şəbəkələr, genetik alqoritmlər və 

başgaları) üçün hazır olan vasitələri (TOOLS)  ozündə cəmləşdirir. Bu paketin 
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başğa  xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, bütün programlar xususi  M 

dilində tərtib olunub və bütün proqram mətinləri açıqdır. İstifadəçi bundan 

bəhrələnərək öz proqramlarında bundan isifadə edə bilir, başqa sözlə bu paketi IV 

nəsl proqramlaşdırma sistemlərinə aid etmək olar. 

Matlab sistemi başqa Windows proqramları kimi öz pəncərəsində açılır: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem iki rejimdə işləyə bilər: 

- əmr rejimi. Burada istifadəçi əmrləri MATLAB sisteminin “>>” işarəsinə 

cavab olaraq daxil edib və ENTER düyməsini sıxaraq  cavabinı ala bilir. 

- proqram rejimi. Bu rejimdə istifadəci M dilində tərtib edilmiş öz 

proqramını icra edir. 

Matlab sistemində əsas qaydaları nəzərdən keçirək: 

a) dəiyşənlər adları registrdan asıllıdır, yəni A və a  müxtəlif dəyişənlərdir 

b) riyazi əməliyyatların işarələri Basic dilinə uyğun qəbul olunub 

c)  bütün obyektlər (adi dəiyşənlər, vektorlar,matrislər) matrislər kimi təsvir 

olunur 

Xususi Who əmrin köməyilə bütün dəiyşənlərin siyahısını almaq olar və 

Whos əmrinin köməyilə bu dəiyşənlərin yaddasda yerləşdirilməsiylə tanış 

olmaq olar: 

- Matlab sistemində yaddaşın rezervləşdirmə əmrləri yoxdur və onu xususi 

funksiyalar əvəz edir 
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- əgər ifadənin axırında ; işarəsi yazılırsa onda onun cavabı ekranda 

göstərilmir 

- əqər dəiyşənin adı ifadənin sol tərəfində yazılmırsa, onda o standart olan 

ANS adıyla əvəzlənir 

- bütün hesablamalar xüsüsi Workspace (işçi sahə)-də aparılır və onu lazım 

olsa disk yaddaşında  saxlamaq olar. 

 

Bəzi tipik olan məsələləri nəzərdən keçirdək 

1. Ədədi ifadə  

   >> 8*2  

ans=16 

>> D=8*2 

D=16 

>> 8*2; 

cavab qöstərilmir 

 
2. Dəişənlərdən ibarət ifadə 
 
>>x=2; 
>>y=3; 
>>Z=x^2+y^2 
Z=13 
3. Vektor-sətrinin daxil edilməsi 
 
>>A=[1 8 12 17]; 
 
4. Vektor-sütununun daxil edilməsi 
 
>> B=[1;2;-7;15]; 
 
5. Matrisin (3X3) daxil edilməsi 
 
>> C=[1 8 6;2 4 1;16 0 12]   
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C = 
 
     1     8     6 
     2     4     1 
    16     0    12 
 
 6. Matrisin (3X2) daxil edilməsi 
 
>> B=[2 3;4 6;7 0] 
 
B = 
 
     2     3 
     4     6 
     7     0  
6. İki matrisin hasili 
 
>> D=C*B 
 
D = 
 
    76    51 
    27    30 
   116    48 
7. Determinantın hesablanması 
 
>> C= [1 8 6;2 4 1;16 0 12]; 
>> K=det(C) 
 
K = 
 
  -400 
8. Tərs matrisin hesablanması 
 
>> G=C^(-1) 
 
G = 
 
   -0.1200    0.2400    0.0400 
    0.0200    0.2100   -0.0275 
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    0.1600   -0.3200    0.0300 
 
9. Matrisin ölçülərinin hesablanması 
 
size(C) 
 
ans = 
 
     3     3 
 
10. Birlərdən ibarət olan matrisin daxil edilməsi 
 
>> H=ones(4,5) 
 
H = 
 
     1     1     1     1     1 
     1     1     1     1     1 
     1     1     1     1     1 
     1     1     1     1     1 
 
 
11.  Sifrlardan ibarət olan matrisin daxil edilməsi 
 
>> F=zeros(3,2) 
 
F = 
 
     0     0 
     0     0 
     0     0 
 
12. Matrisin element üzrə hasilinin hesablanması 
 
>> V=C.*C 
 
V = 
 
     1    64    36 
     4    16     1 
   256     0   144 
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ya da 
 
>> V=C.^2 
 
V = 
 
     1    64    36 
     4    16     1 
   256     0   144 
 
 
13. Xətti tənlklər sisteminin həlli 
 
>> C=[1 8 6;2 4 1;16 0 12] 
 
C = 
 
     1     8     6 
     2     4     1 
    16     0    12 
 
>> B=[2;3;2] 
 
B = 
 
     2 
     3 
     2 
 
>> X=C^(-1)*B 
 
X = 
 
    0.5600 
    0.6150 
   -0.5800 
 
 
 
 
14. İntervalın təyin edilməsi 



 54 

 
>> t=1:0.5:5 
 
t = 
 
    1.0000    1.5000    2.0000    2.5000    3.0000    3.5000    4.0000    4.5000    
5.0000 
 
15. Cəmin hesablanması 
 
 
>> x=1:100; 
>> s=sum(x) 
 
s = 
 
        5050 
 
16. Hasilin heablanması 

Bunun ücün xüsusi prod() funksiyası istifadə olunur. 
 
>> x=1:10; 
>> d=prod(x) 
 
d = 
 
     3628800 
 
 
17. Funksiyanin intervalda hesablanması 

Nöqtə simvolun istifadə edilməsi bu halda vacibdır, o onu göstərir ki, 

əməlliyat matris yox adi qaydada aparılmalıdır, yəni hər bir element ayrıca 

kvadrata yuksəlir. 

 
>> y=t.^2 
y = 
    1.0000    2.2500    4.0000    6.2500    9.0000   12.2500   16.0000   20.2500   
25.0000 
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18. Funksiyanin qrafikinin gurulması 
 
>> plot(t,y,'r') 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Funksiyanın birinci tərtib törəməsinin  tapılması 

Bunun ücün xüsusi diff funksiyası tətbiq olunur. Funksiyanın üç parametri 

var, 1-funksiyanın özü, 2- argumentin adi, 3- törəmənin nömrəsi. Müvafiq 

argumentlərin ' ' simvollarıyla əhatə olunması göstərir ki, əməliyyat simvolik 

formada aparılır. 

 

 
>> diff('x*cos(x)','x',1) 
  
ans = 
  
cos(x)-x*sin(x) 
  
20. Funksiyanın ikinci tərtib törəməsinin  tapılması 
 
>> diff('x*cos(x)','x',2) 
  
ans = 
  
-2*sin(x)-x*cos(x) 
 
21. Qeyri müəyyən inteqralların açılması 
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>> int('x/(1+x^2)') 
  
ans = 
  
1/2*log(1+x^2) 
22. Müəyyən inteqralların hesablanması 
 
>> int('x^2+sin(x)',1,3) 
  
ans = 
  
26/3-cos(3)+cos(1) 
 

MathCAD paketi 

 

Bu paket ABŞ-nın Mathsoft (www.mathsoft.com) kompaniyası tərəfindın 

yaradılıb. Ms Excel-dən fərqli olaraq,  əsasən bizneslə bağlı məsələlər üçun 

yaradılıb, MathCad paketi elmi və mühəndis məsələlərin həllinə yönəlib. 

Məlumdır ki, bu sahədə bir neçə tanınmış program mövcuddur : Eurica, Maple, 

Mathematica, Matlab və başgaları. 

Bu sistem məşhur Matlab paketindən fərqli olaraq özündə mətn, verilənlər və 

qrafik prosessorları cəmləşdirir.  

Ənənəvi texnologiyaya  uyğun olaraq elmi və texniki hesablamalar xususi 

programlarla,  ya da MS Excel və Matlab paketlərinin köməyilə həyata keçirilir, 

amma elmi hesabatlar MS Word proqramında MS equation sisteminin vasitəsiylə 

aparılır. Bu da çox vaxt əlverişli deyil. 

Mathcad sistemində bütün düsturlar, başqa sistemlərdən fərqli olaraq  

riyaziyyatda qəbul olunmuş ənənəvi formatda təsvir olunur, və mətnlə bərabər 

yığıla bilir. Bütün düsturlar aktiv və dəyişəndir. Bu sistemin başqa bir xususiyyəti 

–geniş simvolik riyazi əməliyyatlardır. 

MathCAD sistemi başqa Windows proqramları kimi öz pəncərəsində açılır 
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Sistemin menyusu aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir : File, Edit, View, Mathematic, 

Symbolic, Window, Help. Ənənəvi alətlər panellərdən (Standard, Formatting) 

başqa xususi Mathematic  paneli var 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Onun üzərində 9 alət düyməsi yerləşir: 
 

1. Kalkulyator - əsas riyazi işarələr 
2. Qrafiklər – qrafik qurmaq üçün alətlər 
3. Matrislər- matrislərlə işləmək üçün alətlər 
4. Hesablamalar – hesablama işarələri 

 

 



 58 

5. Riyazi analiz- törəmə, inteqral və b. əməliyyatların işarələri 
6. Məntiqi və münasibətlər işarələri 
7. Programlaşdırma – müvafiq işarələr 
8. Yunan alifbası 
9. Simvolik əməliyyatlar 

 

Mərkəzdə MathCAD sisteminin işçi vərəqi və üzərində  + işarə formasında 

kursor var. Düsturların daxil ediməsi prosesində kursor  dəyişərək  ┘ya da └ 

formasını alır. Bu prosesdə xüsusi rol SPACE düyməsinə ayrılıb, onu sıxaraq 

istifadəçi düsturun hansı hissəsinin aktiv olduğunu ğöstərə bilir. 

Mənsubetmə əməliyyatı := işarəsinin köməyilə həyata keçirilir, misal ücün 

Y:=X*X. 

Düsturun hesablanmasını təmin etmək ücün ondan sonra = işarəsi daxil 

olunmalıdır. Misal ücün Z:=2*X=, və nəticədə cavab təsvir olunacaq.  

Ms Excel-dən fərqli olaraq  düsturların ardıcıllığı  sərbəstdir, MathCAD bütün 

hesabatları soldan sağa → və yuxarıdan aşağı ↓  aparır.  

Bəzi məsələlərin həllində xüsusi = qalın bərabər  işarəsi istifadə olunur, onu 

daxil etmək ücün CTRL+= kombinasiyasını yığmaq lazımdır. 

İntervalda təyin olunmuş dəyişəni X=(a,a+h,a+2h,a+3h….b)daxil etmək 

ücün aşağıdakı kimi yazmaq lazımdır x:a,a+h;b 

Nəticədə aşağıdaki sətir alınacaq X=a,a+h..b 
MathCAD sistemində çox rast gələn bəzi məsələlərin həllini nəzərdən kecirdək 
 

1. Ədədi ifadələrin hesablanması 
Kalkulyator panelində olan işarələrdən və SPACE düyməsindən istifadə 
edərək bu ifadəni yazmaq olar: 
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2. Dəyişənlərdən ibarət ifadə 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. (1,10) intervalinda 1 addımıyla f(x)=x2+5 funksiyasının qiymətlərini 
hesablamaq və nəticələri cədvəl formasında təsvir etmək. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. 3-cü bənddə hesablanmış funksiyanın  qrafikini qurmaq. 
 
Qrafiklər panelində sadə qrafik düyməsini sıxmaq lazımdır, nəticədə qrafikin 

ümümi pəncərəsi acılır , x və y oxlarında boş olan yerlərə müvafiq olaraq x və 

f(x) adlarını yazıb mausun düyməsini sıxmaq  lazımdır. 
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5. Transendent tənliyi həll etmək. Əvvəl  dəyişənə ilkin qiymət vermək lazımdır: 
 

Tənliklər sisteminin həlli aşağıdakı misalda göstərilib: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tənlikləri simvolik formada həll etmək olar. 
 

Tənliyi yazıb   X dəyişənini seçərək menyudan Symbolic →Variable→ Solve 

əməliyyatları icra etmək kifayətdır, ya da Symbolic panelində Solve əməliyyatını 

aktivləşdirmək lazımdır 

 

 
 
 
 
 
 

f x( )

x  

x 0:=

y 1:=

Given

x
2

1+( )2
y

2
1+( )2

+ 5.5

x y+ 0.95

Find x y,( ) =

 

4 x⋅ 6− 30

9
 

Tənlik 

Kök 
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5. Törəmənin tapılması. 
 
       Funksiyanı yazaraq və menyudan Symbolic →Variable→ Differincial 
əməliyyatlarını icra etmək kifayətdır, ya da Symbolic panelində 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Müəyyən inteqralın hesablanması.  

Riyazi Analiz panelində yerləşən müəyyən inteqral işarəsindən istifadə 

edərək , funksiyanı və sərhədləri daxil edərək = işarəsini daxil edəndən sonra 

cavabı almaq  olar. 

 

 
 
 
 
 
 

7. Qeyri müyyən inteqralın açılması ya da ibtidai funksiyanın tapılması. 
   

İnteqral altında olan funksiyanı yazıb, dəyişəni seçib və menyu Symbolic 

→Variable→ Integral əməliyyatını icra etmək kifayətdır. 
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İlkin funksiya 
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8. Mətn regionunun daxil ediməsi. 
 
Mətni dusturlarla bərabər yazmaq ücün xüsusi yer ayırmaq lazımdır. Menyu 

İNSERT→TEXT REGİON, nəticədə mətn yazmaq ücün yer açılır. 

 
 

9. Cəbr ifadəsini sadələşdirilməsi. 
 
İfadəni yazıb və Menyu Symbolic→Symplyfi əməliyatını icra etmək 

kifayyatdır. 
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←İlkin ifadə 
 
 
 
 
←Sadələşdirilmiş ifadə 
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10. Multimedia  

 Multi media - bu kompüterin texnoloqiyanın səsi, müsiqini, fotoqrafiyanı, video 

informasiyanın ötürülməsi emalı üsulu ilə məşğur olan bir sahədir. 

Müasir kompüterin ən yüksək səviydə işlələyən audio və video sistemləri var. 

Kompüterin ilk modellərdə müəyyən qədər səs imkanları var idi. Bunun üçün 

kompüterin daxildə olan dinamik və MS DOS-da olan xüsusi səs çıxardan 

proqram istifadə olunur. Mə'lum ki, hər not üçün xüsusi təzlik və müddət tapılıb 

və bütün musiqiləri yaratmaq mümkündür. Basic, Pascal dillərdə xüsusi Sound 

operatoru var və onun köməyi ilə musiqini proqramlaşdırır. Bu səsin keyfiyyatı 

ən aşağı tələbləri də ödəmir. Səs artırma imkanları yoxdur.  

 Əsil multimedia öz tarixini 1988-ci ildən başlayır, bu vaxt Sinqapurın məşhur 

Creative Labs  kompaniyası Sound  Card qurğusunu yaradıb. Hal- hazırda onlarla 

kompaniya bu qurğudan istehsal edir. 

 Bütün Sound Card aşağdaki funksiyaları həyata keçirir: 

1. Səsin mikrofonda və başqa audio qurğulardan kompüterə yazılması.     

2. Səsin diskret formasına çevrilməsi. 

3. Səsin e'malı (sıxlaşdırma, səs effektləri) 

4. Kompüterdə  olan rəqəm formasında səsi analoq formasına çevrilməsi və 

səsləndirməsi. Səsin yazılması və təsviri prinsiplərnə baxaq. Mə'lumdur ki, səs 

havanın 20hs-20000hs aralarda rəqslərdir. Ənənəvi audio sitemlərdə səs analoq 

formada təsvir olunur. Kompüterdə bütün mə'lumat rəqəm formasında təsvir 

olnunur. Onun üçün ilkin səsin rəqəmsal formatına  çevrilmə (şək 7)  əməliyyatı 

aparılmalıdır.                                                             

            

 

 

                                                                            

y 

∆y 
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                   şək. 7.  Səsin rəqəm formasina cevirilməsi 

Y istiqamətdə nöqtələrin sayı Sound Card-ın tərtibliyindən asılıdır. Tərtibliyi 

( )16;8  ola bilər. T istiqamətdə nöqtələrin sayı Nyukuist teoremi ilə tənzimlənir. Bu 

teorema əsasən yüksək səs almaq üçün .  

khs
t

1.44

1
=∆  

seçilməlidir 

Bir saniyə təsvir etmək üçün 1.44  min nöqtə lazımdır. 025.11  khs telefon səsi 

05.22  khs buna radio keyfiyyəti.deyilir 

 Səs fayları  göründüyü kimi çox böyuk alınır. Ona görə sıxlaşdırma üsullarına 

böyük ehtiyac var. Onlardan biri ADPCM üsuludur.Adaptive Pulse Code 

Modulation üsulda iy əvəzinə iy∆  saxlanılır. Bu üsul itkisiz dörd dəfə 

sıxlaşdırmaya imkan verir. Bu əməliyyatı Sound Card-ın üzərində olan DSP 

(Digital Signal Prcessor) xüsusi prosessor həyata keçirir. Səsin səsləndirilməsi 

onun yenidən analoq formatina çevirilmsı nətıcəsində başir verir, bu əməliyyatı 

da sound card həyata keçirdir. Səs kartında 3 əsas giriş noqtələri var : 

microphone, line, speaker. Akustik sistemlər aktiv və passive ola bilər. 

Səs kartları musiqi sintez imkanlarına malikdir. Musiqinin kompüter sintezini 

prinsiplərini YAMAHA firması tərəfındən irəli sürülüb. Müasir səs kartlarında 

xüsusi mikrosxem var. 

Musiqinin kompüter sintezi əsasən iki üsül istifadə olunur: 

1) FM Frequency Modulation – tezlik üsulu, ki bunun əsasında Furyie 

teoremi durur: hər hansı bir siqnali harmonik siqnalin cəmi ilə əvəz etməq olar. 

∑∑
∞

==

+≈
11

)cos()sin()(
k
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k

k

kkkk tBtxAty β  

Hər bir  not üçün müvafiq spektrlar( tezliklər) tapılıb və onlar səs kartın  

xüsusi yaddaşında saxlanılır. Siqnalları qarışdıraraq müxtəlif alətlərin 
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səslənməsini almaq olar. Amma təcrübə qöstərib ki belə musiqinin keyfiyyəti o 

gədər yuksək deyil və qeyri tbıı elektron xarakter daşyır. 

Wave Table- bu usulda səs kartın yaddaşında  müxtəlif alətləri müxtəlif  notlarda 

nümunələri saxlanır.  

Bu yolla yaranan səs yüksək keyfiyyətə malikdir. Kompüterun köməyilə 

orkestrin ifasını yaratmaq olar.Səs kartın sinter imkanları aşağdaki 

parametrlərdən asılıdır: alətlərin sayı, kanalların sayı. Eyni zamanda  ifa edən 

alətlərin sayı. Müasir Sound Card müxləlif effektlər yaradır. Səsyazma funksiyası 

ən'ənəvi səsyazma ilə müptadə səsi e'mal edə bilirik. Səs fayları çox sayda 

formatları var.Windows-un yazılmış səs forma MİD sinter olunmuş musiqi, mp3 

sıxlaşdırılmış musiqi.  

Səslə işləyən proqramlar. 

  Bir neçə növə bölünür: 

1. Driver-lərlə Sound Card-ın işini təmin edən proqramlar. 

2. Recorder (Windows Sound Recorder) 

3. Musiqi redaktorları (musiqi yaratmaq üçün) 

4. Konvektorlar 

5. CD player 

6. Səs laboratoriuaları (Wave lab)   

7. Codec (sıxlaşdırmaq) 

8. Mətni səsləndirən proqramlar 

9. Nitqi başa düşən proqramlar 

10. Player ( Media player, WinAmp) 

11. Səsin keyfiyyətini idarə edən proqramlar. 

 Nəzərə alaraq səs fayları çox böyük olur. Müxtəlif sıxlaşdırma üsulları yaranır. 

Ən məşhuru mp3 üsuludur. 10-12 dəfə sıxlaşdırma imkanı yaradır, amma 

keyfiyyat itkisi mövcuddur. 
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Kompüterin video göstərmə imkanları. 

 Kompüterdə video yaratmaq problemləri səsdən mürəkkəbdir. Bir film yüzlərcə 

Mb yer tutur. Televiziyadan mə'lumdur ki, keyfiyyətli kino almaq üçün 24 kadr 

saniyadə ekrana ötürilməlidir.Əqər 24 vursaq 1 Mb  24 Mb yer tutur. Bu o 

deməkdir ki, 1 saniydə 24 Mb sürətlə mə'lumat ötürülməlidir. Bu isə hal hazırda 

Yeganə çıxış yolu sıxlaşdırma üsuludur missal ücün MPG üsulu. Bu üsül 300-

400 dəfə sıxlaşdırmağa imkan verir. Bu halda kino real olur. Sıxlaşdırma müyyən 

keyfiyyətin itkisi ilə olur.  

Bu üsulun əsas ideyası dəyişməyən kadr hissələrini bir dəfə yaddaşda saxlayır və 

lazımı hallarda təzədən çağırılır.  Video card-dan əlavə xüsusi card-lar var. 

Onların içərisində TV tunner  (televiziyanı qəbul etmək üçün). Bundan başqa 

VGA-TV (kompüter- televizor çeviricisi)     

 

11. Məlumatın sixlaşdırma texnoloqiyları 

Комpüter texnoloğialar sahəsində sıxlaşdırma texnoloğiası böyuk rol oynayır. Onların 

vasitəsi ilə yaddaşi qənayyat etmək olar və bəzi hallarda bu kritik rol oynayır. 

Hal hazırda məlumatı sıxlaşdırmaq üçün bir neçə alqoritm mövcudur. Onları 2 qrupa 

bölmək olar: 

1. Itkisiz 

2. Müəyyən itkiy ilə. 

 

1. Xaffman alqoritmi. Tarix baxımdan birinci üsuldur. Bu üsulun əsas ideyası qeyri 

bərabər kodlaşdırmadır. Məlumdır ki standart olaraq hər bir simvol üçün 1 bayt ayrılır. 

Amma nəzərə alaraq ki müxtəlif dillərdə müxtəlif həriflərin təkrarlanamsı müxtəlifdir 

yəni bəzi həriflər çox rast qəlir bəziləri az. Misal üçün ingilis dilində ən çox rast qələn 

e,a,t hərifləridir. Ən az rast qələn q,z. Bu fakta əsaslanaraq Xaffman az rast qələnlər 3 

bit çox rast qələnlərə 8 bit istifadə edən oriqinal bir alqoritrm yaradıb. 



 67 

Və bu alqoritm orta hesabnan 2 dəfə qədər  sıxlaşdırmanı təmin edir.  

Qəbul edək ki mətndə A hərfi 10 dəfə rast qəlir, B- 8, C- 6, D -5, E və F 4 dəfə. 

 

 

 

 

Hərif Təkrarlanma sayı  Xaffman kodu 

A 10 00 

B 8 01 

C 6 100 

D 5 101 

E 4 110 

F 4 111 

 

Qöründiyi kimi ilkin mətnin ölçusü 37 bayt təşkil edir, amma sıxlaşdirmadan 

sonra 93 bit yada 12 bayt, sıxlaşdırma semərəliyi 32%. 

 

Ikinci məşur alqoritm LZW bu alqoritm Xaffman alqoitmin bir modifikasiyasıdır. Burda 

ayrı simvollar yox tam sətirlər kodlaşdırılır və daxa böyuk sixlaşdırma effekti alınır. Bu 

alqoritm tanınmış ZİP arxivatorda isifadə olunur. 

Ücuncü alqoritm RLE (run length encodding) -ən sadə və effektive üsuldur. Bu üsul 

təkrarlanan simvolları təkrarlanma əmsalı və simvolla əbvəz edir. Misal üçün AAAAA 

əvəz olunur 5A. 

Bu alqoritmlər itkisiz alqoritlər qrupuna daxildir. 

İtkili alqoritmlərdən JPEG, MP3 və MPEG alqoritmləri qöstərmək olar. Birincisi şəkil, 

ikincisi musiqi üçünçü video faylarin sıxlaşdırılmasında istifasdə olunur. Müyyən kiçik 
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itki nəticəsində böyuk sıxlaşdırıcı əmsal nail olunur. Hal hazirda ən popular arxivləşdirici 

proqramlar : WinZip, WinRar, WinArj, WinIce. 

 

 

 

   

12. Telekommunikasiya  sistemləri 
 
Hal hazırda kompüter kommunikasiya sistemləri kompüter texnologiyasının 

ən sürətlə inkişaf edən sahəsidir. Bu texnologiya əsasında bütün növ məlumat ( 

mətn, səs, video)  başqa sözlə, hipermediya informasiyası ötürülə və qəbul edilə 

bilər.  Bu sahənin ozünə məxsus terminilogiyası var. 

Hər hansı bir kommunikasiya texnologiyası protokol adlandırılır, və xüsusi 

beynalxalq təşkilatlar tərəfindən rəsmi tənzimlənir, bu birinci növbədə İEEE 

(İnstitut of electric and electronic enginiring ) təşkilatıdır. 

Kompüter kommunikasiya sistemlərinin ən mühüm göstəricilərindən biri 

informasiyanın ötürülmə sürətidir. 

Bu parametr xüsusi ölçü vahidi ilə ölçülür – BPS -Bit /San ( bit per second). 

Daha böyuk ölçü vahidləri KBPS=1000BPS, 1MBPS=1000KBPS, 

1GBPS=1000MBPS və s. 

İnformasiyanın ötürülmə sürəti bir neçə faktordan asılıdır- kanallların keçirmə 

qabiliyyətından, ötürmə signalların növündən, modulasiya və kodlaşdırma 

metodlarından, sıxlaşdırma texnologiyasından və s. 

Təcrübə göstərib ki, minimal tələb olunan sürət hər növ məlumat ücün 

aşağıdaki kimidir: 

Text, qrafik, səs – 64 KBPS 

Video -256 KBPS 

Daha geniş informasiya aşağıdakı cədvəldə verilib: 
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İnformasiyanın növü Sıxlaşdırmasıs Sıxlaşdırmaynan 

Səs 64 Kbps 8 Kbps 

Stereo musiqi 1.41 Mbps 192 Kbps 

Yuksək keyfiyyətli  
video 

45 Mbps 1 mbps 

 

Müasir kompüter kommunikasiya sistemləri aşağıdaki kanallardan istifadə 

edir: 

a) müxtəlif növ telefon kabelləri; 

b) şəbəkə (UTP) kabelləri; 

c) koaksial  kabellər; 

d) optik kabellər; 

e) müxtəlif növ elektromaqnit dalğalar.  

Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif növ kanalların sürətləri və qiymətləri verilmişdir. 

Kommunikasiya 

kanalın növü 

 
Sürət 

 
Qiymət 

UTP 
300 BPS – 10 MBPS 

 

 

Mikrodalğalar 

 

 
256 KBPS – 100 MBPS 

 

Peyk kanalları 

 

256 KBPS – 100 MBPS 

 

Koaksial 

 

56 KBPS – 200 MBPS 

Aşağı 
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Optik 

 

500 KBPS – 6.4 TBPS 

 

 

Yuksək 

Ümimiyyətlə ənənəvi kommunikasiya sistemlərinin əsas fərqi ondan ibarətdir 

ki, bu sistemlər rəqəmsal kateqoriyasına aiddır və burda bütün növ informasiya 

paketlərin köməyilə həyata keçirilir. Hər bir paket özündə məlumatla bərabər 

müvafiq kompüterin adresini də saxlayır. Bu o deməkdir ki, bir kanalla  bir neçə 

ünvana məlumat çatdırmaq olar. Bu texnologiya paketlərin kommutasiya 

texnologiyası adlanır. 

Çox sayda kompüter kommunikasiya sistemlərinin olmasına baxmarayaq 

onların əksəriyətini iki əsas sinifə daxil etmək olar: 

1. Kompüter şəbəkələri 

2. Uzağ məsafədən şəbəkəyə qoşulma sistemləri. 

Bu sistemlərin əsas xüsusiyətlərini nəzərdən keçirək: 

1. Kompüter şəbəkələri. 

Birinci növbədə kompüter şəbəkəsinin tərifi. Kompüter şəbəkəsi − bu elə bir 

kompüter kommunikasiya sistemidir ki, burada bir kompüterdən hər hansı bir 

başğa kompüterə məlumatın ötürülməsiylə bərabər , kompüterin resurslarından 

istifadə edilməsi də təmin olunur. Başqa sözlə, bir kompüter digər bir kompüteri 

də idarə edə bilir. Şəbəkələrin bir necə təsnifatı mümkundur. Birinci təsnifatda 

şəbəkələr lokal və qlobal olur. Lokal şəbəkələr nisbətətən uzaq olmayan 

məsafədə fəaliyyət göstərir (maksimum 2-5km), qlobal  şəbəkələrə isə məsafə 

məhdudiyyəti qoyulmur. 

1. Lokal şəbəkələr əsasən iki texnologiyadan istfadə edir: Ethernet və Token- 

Ring texnologiyaları 
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Hal hazırda Ethernet ən məşhur texnologiyadır (şəbəkələrin 90%-i bu 

texnologiyadan istifadə edir). Bu texnologiya 1981 ildə məşhur DEC, XEROX və 

İntel tərəfindən yaradılıb və İEEE 802.3 protokol kimi təsdiq olunub. 

Bu texnologiya  çox vaxt  Efir (radioya oxşarlığına görə) səbəkəsi adlandırılır 

və BUS topologiyasından istifadə edir. 

 
 
 

 
 

 
Başqa sözlə, burda bir kompüter paketi ümümi kanala ötürülür və bütün 

kompüterlər kanalı izləyir. Kompüter onun öz ünvanı paketdə olan ünvanla üst-

üstə düşdükdə bu paketi qəbul edecək. Ethernet şəbəkələrində xüsusi qeyri-

normal (kolliziya-ziddiyyətli) vəziyyət yarana bilər. Bu o halda baş verir ki, iki 

kompüter eyni zamanda bir birinə məlumat ötürmək istəyirlər. Bu halları aradan 

qaldırmaq ücün xüsusi CSMA/CD (Carrier sense multiple access/ collision 

detection) texnologiyası tətbiq olunur. 

Bu şəbəkələrin bir neçə standartı mövcuddur 100 Mbps Ethernet, 1Gbps 

Ethernet və başqaları. 

Praktikada Ethernet şəbəkələri HUB qurğusunun köməyilə qurulur və 1000 –

dən artıq kompüter qoşmaq imkanına malikdır. 

Token Ring texnologiyası 1981 ildə İBM kompaniyası tərəfindən yaradılıb və 

İEEE 802.4 protokol kimi təsdiq olunub. Adından göründüyü kimi burda dairəvi 

topologiya istifadə olunur və məlumat estafeta prinsipi əsasında ötürülür. 
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Burda kolliziyalar yaranmır, amma ötürülmə sürəti nisbətən aşağıdır. 

3. Uzaq məsafədən şəbəkəyə qoşulma sistemləri. 

Bu sistemlərin yaranması və sürətlə inkişafı bir başa İnternetin inkişafıyla 

bağlıdır. Məlumdur ki, İnternetə qoşulma İSP-lərin ( İnternet Service Provider) 

köməyilə həyata keçirilir.Başqa sözlə, idarələr ya da xüsusi istifadəçilər İSP-yə 

qoşulmalıdır. 

İlk belə texnologiya  Dial-UP adlandırılır ( ilk sistem 1978 ildə yaradılıb) - 

standart modem qurğusundan və telefon xətlərindən  istifadə edir və ən sürətli 

modellər 56 Kbps sürətini təmin edir. Texnologiya nın əsas qüsuru kompüter 

qoşulan vaxtı telefondan istifadə mümkun deyil. 

Ən perspektivli texnologiya  ADSL ( Assimetric digital subscriber line) 

adlandırılır. Bu texnolologiya 10 Mbps və ondan yuxarı sürəti təmin edir və 

xüsusi ADSL modemdən və telefon kabellərindən istifadə edir, amma parallel 

olaraq telefondan istifadə də mümkündur. 

Bu texnologiyalar əsasən evlərdə istifadə olunur, idarələrdən qoşulmaq üçün 

başqa texnologiylardan da istifadə olunur. 

Misal ücün,  

T1 Line, xüsusi telefon kabellərindən istifadə edir və 1.54 MBPS sürətini təmin 

edir. 

T2=4*T1=6.3 MBPS 

T3=28*T1=44 MBPS 
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T4=168*T1=258 MBPS 

Aşağıdakı texnologiyalar optik kabellərdən istifadə edir: 

ATM (Assinchronus transfer mode) -200 MBPS 

FDDİ (                                                          ) -200 MBPS 

Sonet (Sinchronous Optical Network) 51 MBPS- 6.4 TBPS. 

Qlobal şəbəkələrdə bütün bu texnologiyalarnan bərabər peyk texnologiyalarından 

istifadə olunur. 
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