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Müqəddimə 
 

 
Böyük həcmli elmi problemlərin həllində adi kompüterlərdən istifadə etməklə 

yüksək səmərəliliyin (yüksək işləmə cəldliyinin və hesablama dəqiqliyinin) əldə 

olunması üçün kompüterlərin prosessorlarında paralel hesablamaların aparılmasına 

imkan verən sistemin, yəni kompüterlərin virtual superkompüterdə birləşdirilməsilə 

sadə personal kompüterlər əsasında verilənlərin ötürülməsi şəbəkəsi ilə əlaqələndiri-

lən klaster sisteminin yaradılması müasir elmi problemlərin əsasını təşkil edir. Bu ba-

xımdan “Klasterlər və şəbəkələr” kursunun tədris olunmasının məqsədi (bakalavr təh-

silində) klasterləşmə strategiyası, klasterləşmənin mahiyyəti və vacibliyi,  müxtəlif 

təyinatlı klasterlər, növləri, strukturu, arxitekturası, texnologiyaları, modelləri, hetero-

gen və qamogen klasterlər, klaster sistemləri, paralel hesablama üsulları, şəbəkələrin 

klasterləşdirilməsi vəs. haqqında bilgilərin və məlumatların mənimsənilməsinə və 

müasir texniki təminatına əsas verir.  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursun semestrlər üzrə paylanması. 
Tədris planı 

 

Semestrlər 
həftədə 
saatlar 

Ümumi 
saatlar 

Mühaz. Məşğ Lab. 
Kurs 

işi 

VII 15/5 75 45 15 15 - 

                        

Bölmənin 
məzmunu 

Semestrlər  üzrə  materialın  hissələrə 
bölünməsi. 

Tədris proqramında saatlar. 
1. Klasterləşmənin mahiy-
yəti, klasterlərin arxitektu-
rası, təsnifatı, vacibliyi. 
Yüksək səmərəli klasterlərin 
arxitekturası və qurulma 
prinsipləri.               

VII 4 2 1 - -- 

2. Klaster sisteminin əsas-
ları. Klasterlərin təsnifatı, 
növləri və modelləri. Klas-
ter sisteminin konsepsiyası.       

VII 4 4 1 1  

3. Simmetrik multiproses-
sor (SMP) və kütləvi-para-
lel (MPP) arxitekturalı 
klaster sistemləri. SMP və 
MPP klaster sistemi arxi-
tekturasının mövcud hesab-
lama şəbəkələri arxitektu-
rasından fərqli cəhətləri və 
üstünlükləri.   

VII 16 10 3 3  

4. Klasterləşmə strategiyası, 
müxtəlif təyinatlı klasterlər, 
funksional imkanlarının 
artırılması. DEC kompani-
yasının Alpha/OSF və 
AT&T GIS klasterləri. 
İBM kompaniyasının UNİX 
klasterləri. 

VII 10 6 2 1  

5. Reflektiv yaddaşlı yük-
sək səmərəli və yüksək 
hazırlıqlı müasir klasterlər. 
Sequent Computer Systems 
klasterləri. Sun Micro 
systems -in klasterli həlli. 
Yüksək hazırlıqlı Hewlett-
Packard klaster sistemi. 

VII 10 6 2 2  



6. Paralel hesablamalar-
metakompütinq. Yüksək-
səmərəli klasterlər və onla-
rın proqram təminatı. 
Hesablamaların paralelləş-
dirilməsinin növləri. Proq-
ram və aparat təminatına 
olan tələblər. 

VII 8 5 2 2  

7. Klasterləşmə texnologi-
yaları.Windows 2000/2003 
bazasında klasterin qurul-
ması. Klasterləşmə məsələ-
lərinin tipilogiyası və klas-
terləşmədə məqsəd.UNİX 
və Linux bazasında 
klasterin qurulması.   

VII 8 4 1 2  

8. Yüksək təminatlı hesab-
lama klaster şəbəkələri, 
təşkili. Klaster şəbəkənin 
reflektiv yaddaş bazasında  
qurulması. Şəbəkə kanalla-
rının komutasiyası. 

VII 9 4 2 2 -- 

9. Klasterlərin şəbəkə təmi-
natları. Kompüter şəbəkələri 
əsasında klaster sistemləri-
nin yaradılması texnologi-
yaları. Hesablama klaster 
şəbəkələrinin topologiyası. 

VII 6 4 1 2 -- 

CƏMİ  75 45 15 15  

                     

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Klasterlər və şəbəkələr 
fənn proqramı 

                       
                                                             Ümumi saatların miqdarı   --- 75 saat 

                                                                            
                                                                              Mühazirə           ---   45 saat  
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                              Məşğələ                --- 15 saat 
 

                                                                              Laboratoriya işi  --- 15 saat 
 

                                                                              Kurs işi  ---  
 

 

Mühazirə - 45 saat (7-ci semestr). 

 

Fənnin məzmunu 
 

Giriş. Fənnin əsas məqsədi və predmeti. 

 
1. Klasterləşmənin mahiyyəti, klasterlərin arxitekturası, təsnifatı, vacibliyi.Yük-

sək səmərəli klasterlərin arxitekturası və qurulma prinsipləri. 
2. Klaster sisteminin əsasları.Klasterlərin təsnifatı, növləri və modelləri. Klaster 

sisteminin konsepsiyası. 
3. Simmetrik multiprosessor (SMP) və kütləvi-paralel (MPP) arxitekturalı klas-

ter sistemləri. SMP və MPP  klaster sistemi arxitekturasının mövcud hesablama şə-

bəkələri arxitekturasından fərqli cəhətləri və üstünlükləri. 
4. Klasterləşmə strategiyası, müxtəlif təyinatlı klasterlər, funksional imkanları-

nın artırılması. DEC kompaniyasının Alpha/OSF və AT&T GIS klasterləri. İBM 
kompaniyasının UNİX klasterləri. 

5. Reflektiv yaddaşlı yüksək səmərəli və yüksək hazırlıqlı müasir klasterlər. 
Sequent Computer Systems klasterləri. Sun Microsystems-in klasterli həlli. Yüksək 

hazırlıqlı Hewlett-Packard klaster sistemi. 
6. Paralel hesablamalar-metakompütinq. Yüksək-səmərəli klasterlər və onların 

proqram təminatı. Hesablamaların paralelləşdirilməsinin növləri. Proqram və aparat 
təminatına olan tələblər. 

7. Klasterləşmə texnologiyaları. Windows 2000/2003 bazasında klasterin qurul-
ması. Klasterləşmə məsələlərinin tipilogiyası və klasterləşmədə məqsəd. UNİX və 

Linux bazasında klasterin qurulması. 
8. Yüksəktəminatlı hesablama klaster şəbəkələri, təşkili. Klaster şəbəkənin ref-

lektiv yaddaş bazasında  qurulması. Şəbəkə kanallarının komutasiyası. 

9. Klasterlərin şəbəkə təminatları. Kompüter şəbəkələri əsasında klaster sistem-
lərinin yaradılması texnologiyaları. Hesablama klaster şəbəkələrinin topologiyası. 

 



Məşğələ dərslərinin siyahısı və adları 

 
VII semestr (15 s). 

 

Sıra 

sayı 
Mövzuların adı 

Saatların 

miqdarı (saat) 

Proqram bölmələ- 

rinin nömrəsi 

1 2 3 4 

1.  

Klasterləşmənin mahiyyəti və 
vacibliyi. Yüksəksəmərəli klas-

terlərin arxitekturası və qurulma 
prinsipləri.                                     

2 1; 2 

2.  

Simmetrik multiprosessor (SMP) 
və kütləvi-paralel (MPP)  klaster 
sistemi arxitekturası. Mövcud he-

sablama şəbəkələri arxitektura-
sından fərqli cəhətləri və üstün-

lükləri. 

3 3; 6; 7 

3.  
Klaster sisteminin növləri və 
modelləri. HA və HP klasterlər. 

3 2; 3; 4 

4.  
Klasterləşmə strategiyası, 
müxtəlif təyinatlı klasterlər  

3 
2; 3; 4; 7; 8 

 

5.  
Paralel hesablamalar-yüksəksə-

mərəli klasterlər. 
2 5; 6; 8; 9 

6.  
Hesablama klaster şəbəkəsinin 
təşkili. 

2 7; 8; 9 

                

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Laboratoriya dərslərinin mövzuları və həcmi. 
 

VII semestr (15 s). 
 

Sıra 

sayı 
Mövzuların adı 

Saatların 

miqdarı (saat) 

Proqram bölmələ- 

rinin nömrəsi 

1 2 3 4 

1.  Lab.işi №1.Windows Server 
xidmətinin sistem komponentlə-

rinin daxil edilməsi ilə tənzim-
lənməsi.                                      

2 6; 7; 8 

2.  Lab.işi №2.İkiqovşaqlı klasterin 

yüksək giriş səviyyəsinin təmin 
edilməsi. 

3 3; 5; 7 

3.  Lab.işi №3.İşdən çıxmaya da-

vamlı klasterləşmənin təşkili.            
3 1; 4; 5; 6 

4.  Lab.işi №4. Fayl serverinin sis-

temə yüksək giriş səviyyəsinin 
təmin edilməsi.    

3 3; 5; 6 

5.  Lab.işi №5.Ümumi serverli iki 

prosessorlu klasterin tətqiqi.                           
2 4; 5; 6 

6.  Lab.işi №6.Neyron şəbəkənin 
tətbiqi ilə klasterləşmə.                               

2 7; 8; 9 

7.  Lab.işi №7. Windows Server 

2008 dispetçer serveri konsolu-
nun sazlanması.   

 2; 6; 7; 8 
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