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Müqəddimə 
 

 
 “Kompüterlərin  tətbiqi  nəzəriyyəsinin  əsasları”  fənni bilgisayar mühəndisliyi 

üzrə baza predmeti olub, kompüterlərin informasion, riyazi, məntiqi əsaslarını və 

eləcə də əməliyyatçı mikroproqram qraf- sxemlərinin avtomat qraf-sxemlərinə keçid 

mərhələlərini öyrədir. Obyekt kimi ötürülən və emal edilən informasiyanın təşkili, 

kodlaşdırılması və s. məsələlər nəzərdən keçirilir və kompüterin digər funksional 

qurğularının texniki baxımdan təşkilinin məntiqi əsaslarının müasir texniki təmina-

tına əsas verir.  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursun semestrlər üzrə paylanması. 

Tədris planı 
 

Semestrlər 
Həftədə 

saatlar 

Ümumi 

saatlar 
Müh. Məşğ. Lab. 

Kurs 

işi 

IV 15/4 60 45 15 - - 

                        

Bölmənin 
məzmunu 

Semestrlər  üzrə  materialın  hissələrə bölünməsi. 
Tədris  proqramında  saatlar. 

1. Kompüterlərin  

informasiya nəzəriyyəsi-
nin  əsasları. Ədədlərin 

təsviri, üsulları,ədəd 
kodları. 

IV 6 3 2 - -- 

2. Kompüterdə sabit  
nöqtəli ədədlərin təsviri, 

mərtəbələr şəbəkəsi, 
dəyişmə diapazonu. 

IV 7 5 2 - -- 

3. Kompüterdə sürüşkən  
nöqtəli ədədlərin təsviri, 

mərtəbələr şəbəkəsi, 
dəyişmə diapazonu. 

IV 9 6 3 
 

 
-- 

4. Sabit nöqtəli ədədlər 
üzərində düz, əks və 

tamamlayıcı kodlarda 
hesab əməllərinin icra 

alqoritmləri.Mikrpoəməliy
-yat sistemlərinin dili, 
mikroproqramlı təsvir 

anlayışı,elementləri. 

IV 18 14 4   

5.Sürüşkən nöqtəli ədədlər 

üzərində düz, əks və ta-
mamlayıcı kodlarda hesab 

əməllərinin icra alqoritm-
ləri. Mikrpoəməliyyat 

sistemlərinin dili, mikro-
proqramlı təsvir anlayışı, 

elementləri. 

IV 20 17 4   

CƏMİ  60 45 15   

                       
 

                  



Kompüterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları 
fənn proqramı 

                       

 
                                                             Ümumi saatların miqdarı--- 60 saat 
                                                                            

                                                                                 Mühazirə     ---   45 saat  
                                                                                                                                                                       

                                                                                 Məşğələ           --- 15 saat 
 

                                                                                 Laboratoriya işi ---  
 
                                                                        Kurs işi  ---  

 
                         

Mühazirə  - 45 saat (4-cü semestr). 
 

GİRİŞ. (Kursun məqsədi, əsas məsələləri, məzmunu, digər fənlərlə əlaqəsi və s). 

 

I. Kompüterlərin informasiya nəzəriyyəsinin əsasları. 

 

1.1. İnformasiyanın tətbiqi nəzəriyyəsi. 

Diskret və analoq tipli informasiyalar. Analoq informasiyanın diskretləşdiril-

məsi. Səviyyəyə və vaxta görə kvantlama. Kodun yaranması,əlifbası və xarakte-

ristikaları. Mənbənin və məlumatın entropiyası. Əsas elementləri, informasiya miqda-

rı və entropiya anlayışları. Şennon nəzəriyyəsi, informasiya miqdarı, təyini. Qeyri bə-

rabər kodların optimal kodlaşdırılması . Say sistemləri(SS). Kompüterdə say sistemi-

nin seçilməsi. Tam və kəsr ədədlərin bir say sistemindən digər SS-ə çevirilməsi. 

Kompüterlərdə informasiyanın ikilik say sistemində təsviri. Ekvivalent təsvir üsulları. 

 

1.2. Kompüterdə ədədlərin təsviri üsulları. 

Sabit və sürüşkən nöqtəli ədədlərin təsviri. Mərtəbələr şəbəkəsi, kompüterdə 

ədədlərin formatları, dəyişmə diapazonu. Sabit və sürüşkən nöqtəli formatlarda 

ədədlərin təsviri. Kompüterlərdə mikrpoəməliyyat sistemlərinin dili, mikroproqramlı 

təsvir anlayışı,elementləri. Mənfi ədədlərin təsviri üsulları, düz, əks və tamamlayıcı 

kodlar. 



II. Kompüterlərin hesabi əsasları. 

 

2.1. Kompüterdə toplama əməlinin icra alqaritmi və əməliyyat qurğusu. 

İkilik kodda təsvir olunmuş sabit və sürüşkən nöqtəli ədədlərin yaddaşlı və 

yaddaşsız cəmləyicidə toplanması alqoritmi. Sürüşkən nöqtəli ədədlərin toplanma-

sında tərtiblərin bərabərləşdirilməsi. Düz, əks və tamamlayıcı kodlarda cəmləmə 

əməliyyatı üçün mikroproqram və əməliyyat (hesablama) qurğusu.  

 

2.2. İkilik kodda təsvir olunmuş ədədlərin vurulması. 

İkilik kodda təsvir olunmuş çoxmərtəbəli ədədlətin paralel vurulması. Cəmləyi-

cidə kiçik mərtəbədən başlayaraq ardıcıl cürüşmə ilə vurma üsulunun əsas landırılma-

sı, alqoritmi və əməliyyatçı struktur sxemi. İkiklik kodda təsvir olunmuş M-mərtəbəli 

ədədlərin düz, əks və tamamlayıcı kodlarda sabit və sürüşkən nöqtəli ədədlər kimi 

vurulması. Sürətləndirilmiş konveyerli vurma üsulları. 

  

2.3. İkilik kodda təsvir olunmuş ədədlərin bölünməsi. 

Sabit və sürüşkən nöqtəli ikilik ədədlərin bölünməsi. Qalığın bərpa olunması və 

bərpa olunmaması ilə bölmə mikroproqram qrafı. Bölmə əməlinin sürətləndirilməsi 

üsulları. 

 

2.4. İkilik-onluq ədədlər üzərində hesab əməlləri. 

Kompüterdə 2-10-q ədədlərin təsviri. İOS-n tetradalarının toplanmasında 

köçürmənin formalaşdırılması. İOS-də müsbət və mənfi işarəli ədədlərin toplanması. 

Toplama əməlində tətbiq edilən təshih üsulları, alqoritmi.  

 

 

 

 

 
 

 



Məşğələ dərslərinin siyahısı və adları 

 
IV semestr (15s). 

 

Sıra 

sayı 
Mövzuların (işlərin) adı 

Saatların 

miqdarı (saat) 

Proqram bölmə- 

lərinin nömrəsi 

1 2 3 4 

    1 Ədədlərin təsviri, üsulları,ədəd 
kodları. İnformasiyanın kodlaşdırıl-

ması. Kodlaşdırma üsulları.  

2 1.1 

2 Müxtəlif əsaslı say sistmlərində 

hesab əməllərinin icrası,müqayisəsi, 
alqoritmləri. 

2 1.1, 1.2 

3 Sürüşkən və sabit nöqtəli ədədlər 

üzərində hesab əməlləri, mikroproq-
ram qrafiki,tərtibi.  

5 2.1, 2.2 

4 Paralel mikroproqramlaşdırma. 

Məntiqi şərtlərin paralelləşdirilməsi, 
tətbiqi üsulları. 

3 2.2 

5 Hesab əməllərinə aid mikroproqram- 

ların kompüterdə modellənməsi.    
3 2.1, 2.2, 2.3 
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