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Müqəddimə 

 

İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının müasir inkişafı səviyyəsi başqa 

sahələrdə olduğu kimi magistr təhsil pilləsində də yeni texnologiyaların tədrisini zəruri 

edir. Bu baxışdan paralel və paylanmış kompyuter şəbəkələri, onların texnoloji əsasları, 

yaranma və istifadə olunma zəruriyyəti ilə yanaşı paralel və paylanmış kompyuter şəbə-

kələrində mühafizənin təşkilinin tədrisi magistrantlara bu sahədə dərin bilik olmağa, xü-

susi bacarıqları olmağa zəmin yarada bilər. Əldə edilmiş bilik və bacarıqlardan isə gələ-

cək işlərində, yerinə yetirdikləri elmi işlərində, araşdırmalarda geniş istifadə etməyə im-

kan verə bilər.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



TEMATİK PLAN 
 

Böl
mə-

lər 

Mövzular 
Auditoriya saatlarının 

miqdarı 

  
Ümumi 

saat 
Müh. Məş. Ref. 

1.  Giriş. Paralel və paylanmış hesablama 
sistem və şəbəkələri. 

    

2.  1. Paralel hesablama sistemləri.     

3.  1.1.Paralelləşdirmə verilənlərin paralel emalı 

kimi. 
    

4.  1.2.Paralelləşdirmənin növləri.     

5.  1.3.Bitlər səviyyəsində paralelləşdirmə.     

6.  1.4.Təlimatlar səviyyəsində paralelləşdirmə.     

7.  1.5.Verilənlərin və məsələlərin paralelləşdiril-

məsi. 
    

8.  1.6.Paylanmış əməliyyat sistemləri.     

9.  2. Paralel hesablama sistemlərinin arxi-

tekturası. 
    

10.  2.1.Paralel hesablama sistemlərinin əsas 
sinifləri. 

    

11.  2.2.Çoxprosessorlu sistemlər (MIMD-

sistemlər). 
    

12.  2.3.Hesablama klasterləri.     

13.  2.4.Neyroşəbəkə hesablama sistemləri.     

14.  2.5. Çoxprosessorlu hesablama sistemlərinin 

qurulması prinsipləri. 
    

15.  
2.6. Çoxprosessorlu hesablama sistemlərinin 
arxitekturası. 

    

16.  3. Paylanmış sistemlər.     

17.  3.1.Paylanmış sistem nümunələri.     

18.  3.2.Paylanmış fayl sistemləri.     

19.  3.3.Nöqtə-nöqtə fayl sistemi.     

20.  
3.4.Hesablama şəbəkələri – paylanmış sis-
temlərin xüsusi halıdır. 

    

21.  4. Paylanmış şəbəkələr.     

22.  4.1. Paylanmış şəbəkələrin təyinatı.     

23.  4.2.Paylanmış lokal kompüter şəbəkələri.     

24.  
4.3. Paylanmış lokal radio-dostuplu sistemlər 
(RLAN). 

    

25.  
4.4.İnfrastruktur diaqnozundan istifadə et-

məklə paylanmış lokal şəbəkələr (IRLAN). 
    

26.  4.5.Ultrasəs diapazonundan istifadə etməklə     



paylanmış lokal şəbəkələr (SSLAN). 

27.  

4.6.Yüksək tezlikli radiodostupdan istifadə 

etməklə paylanmış lokal şəbəkələr 
(UNFRLAN). 

    

28.  

4.7.Minilazerlərdən istifadə edən radiodos-

tupdan istifadə etməklə paylanmış lokal şəbə-
kələr (LASERLAN). 

    

29.  
4.8.Paylanmış lokal şəbəkələrdə kommunika-
siya vasitələri. 

    

30.  5. Şəbəkə təhlükəsizliyi.     

31.  5.1.Təhlükəsizliyin əsas anlayışları.     

32.  
5.2. Təhlükəsizliyin təmininə sistemli yanaş-

ma. 
    

33.  5.3. Təhlükəsizlik siyasəti.     

34.  5.4. Təhlükəsizliyin baza texnologiyaları.     

35.  6. Kompüter şəbəkələrində təhlükəsizlik.     

36.  
6.1.Prandmayerlər – şəbəkə ekranları 

Firewall-lar. 
    

37.  
6.2.Şəbəkəarası ekranların növləri, tətbiqi 
səviyyə şəbəkəarası ekran. 

    

38.  
6.3.Şəbəkədə ekranların yerləşdirilməsi 
texnologiyaları. 

    

39.  6.4. Şəbəkəarası ekranın arxitekturası.     

40.  
6.5.Paket filtirləşməsi ilə şəbəkəarası 

ekranlar. 
    

 
Məşğələ 

1. Paralelləşdirmə verilənlərin paralel emalı üsuludur. 

2. Paralelləşdirmənin növləri. 

3. Paylanmış əməliyyat sistemləri. 

4. Paralel hesablama sistemləri. 

5. Hesablayıcı klasterlər. 

6. Çoxprosessorlu hesablama sistemlərinin qurulma prinsiplərinin tədqiqi. 

7. Paylanmış fayl sistemlərinin araşdırılması. 

8. Paylanmış şəbəkələr, təyinatı, əsas növləri. 

9. Paylanmış lokal kompüter şəbəkələri. 

10. Radiodostuplu paylanmış lokal şəbəkələri (RLAN) tədqiqi. 

11. Paylanmış lokal şəbəkələrdə kommunikasiya vasitələri. 



12. Şəbəkə təhlükəsizliyi, əsas anlayışlar, təhlükəsizlik siyasəti. 

13. Paralel və paylanmış kompyuter şəbəkələrində təhlükəsizlik, şəbəkəarası 

ekranlar, onların şəbəkədə yerləşdirilməsi texnologiyaları. 

14. Paralel və paylanmış kompüter şəbəkələrində autentifikasiya texnologiyaları. 

15. Paralel və paylanmış kompüter şəbəkələrində dostupların avtorizasiyası. 

 

Sərbəst işlər 

1. Paylanmış əməliyyat sistemləri. 

2. Paralel hesablama sistemləri. 

3. Hesablayıcı klasterlər. 

4. Çoxprosessorlu hesablama sistemlərinin qurulma prinsiplərinin tədqiqi. 

5. Paylanmış fayl sistemlərinin araşdırılması. 

6. Paylanmış şəbəkələr, təyinatı, əsas növləri. 

7. Paylanmış lokal kompyuter şəbəkələri. 

8. Paylanmış lokal şəbəkələrdə kommunikasiya vasitələri. 

9. Paralel və paylanmış kompyuter şəbəkələrində təhlükəsizlik, şəbəkəarası 

ekranlar, onların şəbəkədə yerləşdirilməsi texnologiyaları. 

10. Paralel və paylanmış kompyuter şəbəkələrində autentifikasiya texnologiyaları. 

11. Paralel və paylanmış kompyuter şəbəkələrində dostupların avtorizasiyası.  
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