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Müqəddimə 

 
 “Kompüter və şəbəkələrin periferiya qurğuları” fənninin vəzifəsi tələbələri kompü-

ter və şəbəkələrin periferiya qurğuları, onların interfeys və drayverləri ilə tanış etmək, 

öyrənmək və onlarda işləmək bacarığı vərdişlərini aşılamaqdır. 

Proqramda mühazirə və laboratoriya işlərinin xarakteri verilmiş, lazımi ədəbiyyatla-

rın siyahısı göstərilmişdir.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATİK PLAN 

 

 Fənnin məzmunu 

Auditoriya saatlarının miqdarı 

Ümumi 

saat 
Müh. Məş. Lab. k/işi 

Mövzu 1. Giriş. Kompüter və şəbəkələrin periferiya 
qurğuları (daxiletmə, xaricetmə, xarici yaddaş 
qurğuları və drayverləri onlarla informasiya 
mübadiləsi aparan  interfeys, şəbəkələrdə pe-
riferiya qurğuları) haqqında ümumi məlumat. 
Periferiya qurğularınada  istifadə edilən kod-
lar və texniki informasiya  daşıyıcıları (sərt, 
elastik, lazer, optik disklər və s.). 

3 2 1 - + 

1.1, 1.2 

Klaviatura – strukturu, funksiyaları və iş prin-
sipi. Klaviatura-şifrator sxemi. Professor və 
yaddaş (əməli, vinçestr) qurğuları ilə əlaqə-
ləndirmə prinsipləri. İdarə sxemi və idarəedici 
proqram (drayver).  

4 1 1 4 + 

1.3, 1.4 

Skaner, strukturu, növləri və iş prinsipi. İnfor-
masiyanın daxiletmə və çevirmə ilə ötürmə 
üsulları. Kompüter və şəbəkələrdə tətbiqi qay-
daları.Skaner informasiya xaricetmə qurğusu 
kimi. İdarə sxemi və idarəedici proqram 
(drayver). 

4 2 1 - + 

 Cəmi 11 5 3 4  

Mövzu 2. Xaricetmə qurğuları (drayverləri)      

2.1 

Xaricetmə qurğularının təsnifatı- Drayverlər 
və onlarda əks etdirmə, printer və plotterlər 
haqqında qısa  məlumat (inkişaf tarixləri), 
drayverləri. 

4 2 1 - + 

2.2 

Displeylərin ümumi blok sxemi və işləmə 
prinsipləri. Bloklar və onların vəzifələri, müx-
təlif əks etdirmə üsulları. Maus, strukturu, iş 
prinsipi və əməliyyat sistemi (Windows, Unix 
və s.), drayveri.  

3 1 1 1 + 

2.3 

İşarə və simvolların ekranda funksional üsulla 
əks etdirilməsi prinsipi. Qurğunun prinsipial 
elektrik sxemi. Funksional (vektor) əks etdir-
mə üsulunun sxemlərdə izahı və üstünlükləri. 

2 2 - 1 + 

2.4 

Rast üsulu ilə əks etdirmə prinsipi. Rastr və 
mikrorastr. Prinsipial elektrik sxemi. Mikro-
proqram və mikroəmrlər haqqında. Əks olu-
nacaq işarə və simvolun daimi yaddaşdan ta-
pılıb ekranda formalaşması. Rastr və funk-
sional əks etdirmə üsullarının  müqayisəsi. 
Poliqramm üsulu rastr və funksional üsulların 
vəhdəti kimi. 

3 2 - 1 + 

2.5 
Matris tipli çap qurğusunun prinsipial-elektrik 
sxemi. Çap etmənin idarə sxemi və idarəedici 
proqram, drayveri.   

2 1 - 3 + 

2.6 

Şırnaq tipli printerlər. Püskürməklə çap etmə 
üsulları. Qurğunun müqayisəli prinsipial elek-
trik sxemləri. Çap etmə üstünlükləri. İdarə 
proqramları, drayverləri. 

2 2 - - + 



2.7 

Lazer printerləri. Çap etmənin prinsipial-elek-
trik sxemi. Yüksək keyfiyyətli çap. Lazer, şır-

naq və matris tipli printerlərin müqayisəsi, 
drayveri. 

3 2 1 - + 

2.8 

Plotterlər (qrafik qurucuları). Planşet və rulon 

tipli qrafik qurucularının prinsipial-elektrik 
sxemləri, drayverləri. Yaddaş qurğuları (əmə-
li, xarici) ilə informasiya əlaqələrinin təşkili 

prinsipləri. İdarəedici proqram. 

2 2 - - + 

 Cəmi 21 14 3 6  

Mövzu 3. Xarici yaddaş qurğuları, drayverləri      

3.1 
Xarici yaddaş qurğularının növləri və keçidlə-
ri tarixi inkişaf mərhələləri. Qurğuların əsas 

texniki xarakteristikaları. 

4 2 1 - + 

3.2 

Maqnit materialına yazma və oxuma qayda-
ları. Maqnit başlıqları, sxemləri və növləri. 

Maqnit daşıyıcılarına (sərt, elastik və s. disk-
lər) yazma və  oxumanın  müxtəlif  üsulları-
nın  müqayisəli izahı. 

3 2 - - + 

3.3 

Vinçestr (HDD), drayveri. Prinsipial-elektrik 
sxemi. Üzən maqnit başlıqları. Ən böyük 
tutumlu yaddaş qurğusu. İnformasiyanın dis-

kin sətkində yerləşdirilməsi qaydaları. Yazma 
və oxuma prinsipləri. Yaddaşın idarə edilməsi 
üsulları. 

3 2 1 3 + 

3.4 

Elastik disk yadda. Qurğusu (FDD). 
Prinsipial-elektrik sxemi (Diskovod). Elastik 
disklər (disketlər).Disketlərdən istifadənin 

üstünlükləri. Qurğunun idarə proqramı. 

3 2 - - + 

3.5 
CD və DVD-lər. Növləri və fərqləri. Hazır-
lanma texnologiyaları. Yazma və oxuma prin-

sipləri, drayverləri 

3 2 1 - + 

 Cəmi 16 10 3 3  

Mövzu 4. İnterfeys      

4.1 

Qurğulararası informasiya mübadiləsinin təş-
kili. İnterfeysin riyazi və aparat tərkibi. Əsas 

xarakteristikaları. Periferiya qurğularının ki-
çik interfeysləri. 

3 2 1 - + 

4.2, 4.3 

İnformasiyanın ötürmə üsulları (ardıcı, para-

lel, sinxron, asinxron). Ötürmənin zaman dia-
qramları vasitəsilə izahı. Portlar. 

4 2 1 -  

4.4 

İnterfeysin strukturu və arbitraj. Proqram və 

aparat üsulu ilə interfeyslərin təşkili. İnter-
feyslərin  müxtəlif strukturları (sxemlərdə) və 
iş ardıcıllıqları. Funksional bliklarda informa-

siya ötürücüsü kimi  işlədilməsi prinsipləri. 

3 2 1 - + 

 Cəmi 10 6 3 -  

Mövzu 5. Kompüter şəbəkələrinin əlaqə qurğuları      

5.1 

Modem (modulyator və demodulyator), struk-

turu və iş prinsipi. İnformasiya çevirməsi, 
ötürməsi və tətbiq sahələri. Faks-modem, 
drayveri.  

5 2 1 - + 



5.2 
Körpü, strukturu və iş prinsipi. İnformasiya 
mübadiləsinin təşkili ardıcıllığı. Tətbiqi sahə-

ləri, drayveri. 

2 2 - - + 

5.3 
Şlyuz, strukturu və işi. İnformasiya mübadilə-
sinin təşkili prinsipləri. Protokollarda əlaqəli 

icra mexanizmi, drayverləri. 

4 2 1 - + 

5.4 
Konsentrator, strukturu və işləmə ardıcıllığı. 
Əlaqələndirmə qaydaları, informasiya müba-
diləsinin  təşkili üsulu, drayveri.  

3 2 - 2 + 

5.5 
Marşrutlaşdırıcı. Strukturu, iş prinsipi, növləri 
və tətbiqi. Protokollarda əlaqəli informasiya  
mübadiləsi, drayveri. 

3 2 1 - + 

 Cəmi 17 10 3 2  

  75 45 15 15 + 

 

Laboratoriya işlərinin məzmunu 
 

№ İşin adı 
Saatların 
miqdarı 

Proqram 
bölməsinin nömrəsi 

1. 
BİS üzərində qurulmuş klaviatura kontrol-

lerinin tədqiqi. 
2 1.2 

2. 
Klaviaturanın kompüterə qoşulmasının 
tədqiqi. 

2 1.2 

3. Displeyin kompüterə qoşulmasının tədqiqi. 3 2.2, 2.3, 2.4 

4. Matris tipli çap qurğusunun tədqiqi. 3 2.5 

5. Disk yaddaş qurğusunun tədqiqi. 3 3.3 

6. 
Konsentratorla informasiya mübadiləsinin 

tədqiqi. 
2 5.4 

 Cəmi 15  
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