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Ön söz 

“Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası” fənni təliminin 
əsas məqsədi tələbələrə Kompüter elmlərinin  əsas mərhələlərini, müasir 
strukturunu, tarixini və metodoloji əsaslarını öyrətməkdən ibarətdir.      

     Metodologiya - 1) Metod haqqında elmdir; 2) Hər hansı bir elmdə 
tətbiq olunan tətqiqat üsullarının əsas prinsipləri və ya üsulları 
toplusudur. Metodologiya metod olmadığı üçün məsələnin həllini 
konkretləşdirmir. O,  araşdırma sahəsinə tətbiq olunan metodların 
sistemli, nəzəri təhlili hesab olunur. Səciyyəvi olaraq, metodologiya 
paradiqma, nəzəri model, faza, kəmiyyət və ya keyfiyyət texnikası kimi 
terminləri özündə birləşdirir. “Proqramları necə yazmaq” qaydaları, 
konsepsiyaları, baxışları, dəbləri informatikada məhz, “proqramlaşdırma 
paradiqmaları” adlandırılmışdı. Tomas Kun 1997-ci ildə “paradiqma” 
terminini elmi düşüncənin norması kimi müəyyən etdi.  Beləliklə, 
Paradiqma — elmi biliyin inkişaf qaydasıdır (modus operandı). O uzun 
müddətdir ki, elmi cəmiyyətə problemlərin qoyuluşu modelini və onların 
həllini verir. 
      Ümumiyyətlə,  elmlər iki yerə bölünür: kompüter elmləri və qeyri 
kompüter elmləri. 
      1. Qeyri kompüter elmləri – kompüter fənləri ilə əlaqəli olmayan 
sahələri öyrənir. (Məsələn, noncomputer science background –  
kompüter elmlərinin tətbiqi olmayan təhsil ).  
      2. Kompüter elmləri (computer science, CS) —kompüterlərin 
layihələndirilməsi və informasiyanın emalı üçün istifadə edilən fənlər 
toplusunun ümumi adıdır. O, bir çox elmlərin : elektronika, 
proqramlaşdırma, riyaziyyat, suni intellekt, insan – maşın 
qarşılıqlıəlaqəsi, EHM-nın layihələndirilməsi və s. kimi elmlərin nəzəri 
və praktiki aspektlərini özündə birləşdirir.  
      CS Çoxşaxəli istiqamətlərə malikdir, beləki, bu istiqamətlərdən 
bəziləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir (məsələn – kompüter qrafikası, 
computer graphics), bəziləri – hesablama məsələlərinin xüsusiyyətləri 
(məsələn – hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsi, complexity 
theory), bəziləri isə hesablamaların realizasiyası problemlərində öz 
təbiqini tapır.  
      Proqramlaşdırma dilləri nəzəriyyəsi (programming language theory) 
hesablamaların təsvirinə yanaşmaları öyrənir, kompüterlər üçün 
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proqramlaşdırma isə (computer programming) konkret məsələlərin həlli 
üçün konkret dillərin tətbiqini nəzərdə tutur. Kompüter elmləri fiziki 
elmlərə (physical sciences) aid edilir. 
      Hesab edilir ki,  CS  «informatika» termininə uyğundur, lakin bu 
terminin başqa mənaları da vardır. .  
      3. Kompüter elmlərinin   əsas tərkib hissələri – computer 
engineering и software engineering hesab olunur.  
     Bu sahədə ilk fənn  “Kompüterin layihələndirilməsi (hesablama 
maşını)”, digər adı– “EHM-nın layihələndirilməsi” olmuşdur; 0, 
kompüterin emalı metodları və arxitekturası ilə bağlı bilikləri əhatə edir.  
      İkinci tərkib hissə  – software engineering –Proqramotexnika və ya 
proqram təminaı (PT) mühəndisdisliyi adlanır. Proqramotexnika  – tət-
biqi elm olub PT emalının effektivliyinin yüksəldilməsi və optimal-
laşdırılması məsələləri ilə məşğul olur, PT-nın layihələndirilməsi (ana-
lizi), inkişafı, tətbiqı  və emalı ilə məşğul olan elmi cəhətdən əsaslandı-
rılmış metodlar toplusudur.Termin 1960-cı illərin ortasında yaradılmış 
və 1970-ci illərin əvvəllərində geniş istifadə edilməyə başlamışdır. 
      4. Bazis kompüter elmləri.  
      İnformasiya nəzəriyyəsi (information theory) – əsası Klod Şennon 
(Claude Shannon),  tərəfindən qoyulmuş elmi fəndir, II Dünya Müha-
ribəsindən bir az əvvəl nəşr edilmiş   “A Mathematical Theory of 
Communication” məqaləsi ilə elmi ictimaiyyətə çatdırılmışdır. 
İnformasiya nəzəriyyəsi, küy səviyyəıli funksiya (noise level), və 
mühitin digər xarakteristikaları kimi,  ötürücüdən qəbulediciyə 
göndərilən informasiyanın miqdarını ifadə edir ;  
      Avtomatlar nəzəriyyəsi (automata theory) – abstrak hesablama 
qurğularının və ya “maşınlarının” öyrənilməsilə məşğul olan elmi 
fəndir. 1930-cu ildə   А. Tyuringin işləri ilə meydana gəlmişdir. 
Avtomatlar nəzəriyyəsinin bazasında  hesablama mürəkkəbliyi 
nəzəriyyəsi (complexity theory) və məntiqi linqvistika (mathematical 
linguistics) elmləri inkişaf etmişdir .   
     Alqoritmlər nəzəriyyəsi (theory of algorithms) –alqoritmləri və 
onların xüsusiyyətlərini öyrənən fəndir. 
    Alqoritmika (algorithmics) – alqoritmləri, onların düzgünlüyünü, 
mürəkkəbliyini, və effektivliyini öyrənən elmi fəndir.   
    Alqoritmlərin analizi (algorithm analysis, analysis of algorithms) –
 bu əksər hallarda “Alqoritmlər və verilənlərin strukturu da 
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adlandırılır”.  
     Qraflar nəzəriyyəsi (graph theory), Ehtimallar nəzəriyyəsi 
(probability theory) və riyazi statistika, Oyunlar nəzəriyyəsi (game 
theory),  ədədi analiz (numerical analysis)– kəsilməz riyaziyyatın 
(diskret riyaziyyatdan — discrete mathematics, fərqli olaraq) 
məsələlərinin həlli alqoritmlərini öyrənən elmi istiqamətlərdir. Bu 
məsələlərdən bəziləri xətti cəbrlə, diferensial tənliklərin həlli ilə, 
həmçinin fiziki elmlər və mühəndis fənləri ilə  müntəzəm əlaqəlidir  .  
      Əməliyyatların tədqiqi (operations research, OR) – insan 
fəaliyyətinin, məsələn, hərbi əməliyyatlar kimi, bir çox  təzahürlərini 
riyazi modelləşdirmə metodları ilə tədqiq edən elmi bir fəndir.  
      Kütləvi xidmət nəzəriyyəsi (queueing theory, queuing theory) – 
tətbiqi riyaziyyatın ehtimallar nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan istifadə 
edən bir oblastıdır.  
     Çoxluqlar nəzəriyyyəsi (set theory), Kvantifikasiya (kvantlaşdırma) 
nəzəriyyəsi (quantification theory) –“predikatlar hesabı” (predicate 
calculus) kimi tanınmış formal mətiqi sistemdir;  
    Məntiqi proqramlaşdırma dilləri - diskret riyaziyyatın bölməsi və 
proqramlaşdırmanın paradiqmasıdır. Məntiqi proqramlaşdırma riyazi 
məntiq nəzəriyyəsinə əsaslanmışdır.   
    Ədədlər nəzəriyyəsi (number theory) – tam ədədləri öyrənən  
riyaziyyatın bir bölməsidir. Ədədlər nəzəriyyəsində geniş mənada 
cəbri, transsendent ədədlər, həmçinin, tam ədədlərin və onların 
ümumiləşdirilməsi ilə bağlı olan müxtəlif mənşəli funksiyalar öyrənilir. 
     5. Kompüter elmlərininnin qolları . 

1.Proqramlaşdırma (computer programming); 2. Suni intellekt 
(artificial intelligence);  3. Kompüter qrafikası (computer graphics);  
     4. EHM-nın layihələndirilməsi, hesablama texnikası (computer 
engineering); 5. Robotatexnika (robotics). . 
     6. Suni intellekt (artificial intelligence, AI) – intellektual kompüter 
sistemlərinin, başqa sözlə,  ənənəvi insan zəkasına xas olan imkanlara 
malik sistemlərdə biliklərin saxlanması və onların effektiv şəkildə 
tətbiqi ilə məşğul olan ekspert sistemləri, teoremlərin avtomatik isbatı, 
obrazların tanınması, maşın görməsi, robototexnika, təbii dillərin başa 
düşülməsi və s. kimi sistemlərin emalında istifadə edilən elmi tədqiqat 
və anlayışlar üçün fənlərarası istiqamət, nəhəng elmi tədqiqat sahəsi və 
konsepsiyadır. 
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     7. Kompüter qrafikası (computer graphics, CG, КГ), əvvəlcə ümumi 
adı maşın qrafikası olan, kompüterin köməyilə təsvirlərin emalının 3 
istiqamətindən biridir.  
      Digər iki istiqamət: təsvirlərin məxsusi emalı (image processing) və 
təsvirlərin tanınmasıdır (image recognition). Bura kompüter 
multiplikasiyası və animasiyası, vizualizasiya (3D, 5D və s.) aiddir. 
     8. Robototexnika (robotics) – elmi tədqiqatların və mühəndis 
texnologiyasının bir istiqaməti olaraq, robotları, onların dizayn 
edilməsini, qurulmasını, idarə edilməsi metodlarını, informasiya emalı 
üçün yaradılan kompüter sistemlərini öyrənir. Robototexnika elm kimi 
iki istiqamətdən ibarətdir:  Mikrorobototexnika  (microrobotics) və 
nanorobototexnika (nanorobotics).  
     9. EHM-lərin lyihələndirilməsi, hesablama texnikası (computer 
engineering) – kompüter arxitekturası və emal metodları ilə məşğul olan 
fəndir. 
     10. Kompüterlərin klassifikasiyası: 
     Analoq, Rəqəm, Ümumtəyinatlı və xüsusi məqsədlər üçün 
hazırlanmış superkompüterlər, serverlər, stolüstü kompüterlər, mobil 
kompüterlər, kristallar sistemi (SoC) üçün mikrokontrollerlər, hibrid 
(rəqəm-analoq) kompüterlər, neyrokompüterlər, genetik kompüterlər, 
kvant kompüterləri (Quantum computing theory). 
      11. İnsan-maşın qarşılıqlı əlaqəsi.  
       İnsan-maşın qarşılıqlı əlaqəsi  (HCI, Human-Computer Interaction) 
– bu elmi fənn kompüter sistemilə iş zamanı  insanın davranışının 
motivasiyasını öyrənir.  Kompüter elmləri  oblastında, antropologiyanı , 
sosiologiyanı, erqonomika və psixologiyanı birləşdirir; istifadəçi 
interfeysinin layihələndirilməsində əsas rol oynayır.  
       12. Simvol riyaziyyatı (simvol hesablamaları) (Symbolic 
mathematics, symbolic computing, symbolic computation) simvol he-
sablamalarına kompüterdə riyazi məsələlərin ədədi şəkilli həlli (kom-
püter cəbri) deyil, simvol (analitik)  şəkilli həlli aiddir. Sİ oblastının 
proqramları ilə işdə olduğu kimi, burda da, qeyri ədədi verilənlərlə iş 
aparılır. 
       13. Əks mühəndislik (reverse engineering, reversing) – analiz, 
konstruksiyanın deşifrələnməsi, strukturası, proqram və ya aparat 
məhsullarının qurulması; işin alqoritminin və struktur sxeminin bərpası; 
nümunəyə görə layihələndirmə; imitasiya məqsədilə alqoritmin işinin 
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öyrənilməsində proqram və ya mikrosxemin sistematik nəzərdən 
keçirilmə prosesi və ya müəyyən, ya da bütün funksiyaların digər 
formada, abstraksiyanın daha yuxarı formasında təsviri, mühafizənin 
götürülməsi, yeni imkanların əlavə edilməsi, səhvlərin düzəldilməsi və 
s. ilə məşğul olur. Bəzən bu termin proqram təminatına münasibət kimi 
də  (software reverse engineering) istifadə olunur. 
     14. İnformasiya təhlükəsizliyi (information security) –kompüter 
texnologiyalarına əsaslanmış hər bir sistemdə verilənlərin müdafiəsinin 
bütün növlərini özündə birləşdirən elmi istiqamətdir. 
Kriptoqrafiya (cryptology) – açıq kanallarla informasiyanın saxlanması 
və təhlükəsiz ötürülməsi sisemlərinin yaranması və analizi haqda 
elmdir. Termin gizli rabitənin bütün oblastlarının qeydiyyatı üçün 
istifadə olunur. cryptos – gizli və logos – məlumat deməkdir. 3 
istiqamətə ayrılır: kriptoqrafiya (cryptography), seqanoqrafiya 
(steganography) və kriptoanaliz (cryptoanalysis).  
     15. Biometriya (biometrics, biometry) – insan bədəninin bioloji 
xüsusiyyətlərinə əsasən kompüter sisteminə giriş zamanı istifadəçinin 
avtomatik verifikasiya və identfikasiya üsulları toplusunun emalı ilə 
məşğul olan  biliyin tətbiqi oblastıdır (icazə olunmamış girişdən müda-
fiə üçün). İdentfikasiya olunmuş bioloji əlamətlər onun biometrik xarak-
teristikalar adlanan fərdi xüsusiyyətləri hesab olunur. Biometrik identfi-
kasiya və audentfikasiya istifadəçinin bir və ya bir neçə  biometrik əla-
mətinin verilməsi və qabaqcadan alınmış şablonlarla onların müqa-
yisəsindən ibarətdir: Barmaq izləri (fingerprints), gözün tor və ya selikli 
qişası (iris recognition), əllərin qeometriyası (hand geometry), imza 
(signature verification), xarici görünüş (face recognition) və ya səs 
(voice verification), üz cizgilərinin termoqraması (qırmızı qan damar-
larının sxemi), genetik kodun fraqmenti (genetic code)  və ya davranış 
(behavioral characteristics), məsələn, imzanın yerinə yetirilməsi xüsu-
siyyəti və forması. Biometrik sistemlər istifadə edilən bioloji əlamət-
lərdən asılı olaraq statik və dinamik sistemlərə bölünür: birincilər insa-
nın anatomik xüsusiyyətlərinin ölçülməsi zamanı alınmış verilənlərdən 
istifadə edir, ikincisi isə  insanın hərəkətlərinin analizini həyata keçirir.  
     16. Proqram təminatı mühəndisliyi (software engineering). 

“Kompüter elmlərinin   tarixi və metodologiyası“ fənninin tədrisi 
üçün 15 saat dərs yükü nəzərdə tutulmuşdur.(10 saat mühazirə, 5 saat 
məşğələ) 
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Mühazirə və seminar dərslərinin mövzuları 

№ Mövzuların adı M S 

1 Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası. 
Kompüter elmlərinin strukturu   

2  
 

2 Nəzəri və Tətbiqi kompüter elmlərinin tarixi və 
metodologiyası 

2 
 

 

3 Alqoritmlər nəzəriyyəsi və Proqram 
mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası  

2 
 

2 
 

4 Kompüter təhlükəsizliyi və kodlaşdırma 
nəzəriyyəsinin tarixi və metodologiyası 

2 
 

2 

5 Müasir İnformatikanın strukturu və 
metodologiyası. Verilənlər elminin yaranma 
tarixi və metodologiyası. Müasir Konvergent 
texnologiyalar: Tarixi və metodologiyası 

2 1 
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Mövzuların qısa məzmunu 

Mövzu №1 
Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası. 

 Kompüter elmlərinin strukturu 
 

              Kompüter elmləri, kompüter qurğularında məlumatların necə 
toplanması, saxlanması və emalını öyrənir. Qısaca, kompüter elmləri 
kompüterlər və hesablama sistemləri haqqında elmdir. Kompüter 
elminin (computer science) iki əsas tərkib hissəsi: computer 
mühəndisliyi (computer engineering) və proqram mühəndisliyi 
( software engineering) haqda danışılır. Birinci hissədə kompüterlərin 
dizaynı,  layihələndirilməsi, arxitekturası izah edilir. İkinci hissədə isə 
praqramotexnika və ya proqram təminatının mühəndis məsələləri 
öyrənilir. 1960-cı illərdə bu terminlər yaranmış, 1970-ci illərdə isə 
istifadə olunmağa başlamışdır.  
      Bazis kompüter elmləri olan: İnformasiya nəzəriyyəsi  (information 
theory), Alqoritmlər nəzəriyyəsi (theory algoritms); avtomatlar 
nəzəriyyəsi (automata theory), (məhz bu nəzəriyyənin əsasında 
hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsi (complexity theory) və riyazi 
linqvistikanın (mathematical linguistics) yaranmışdır) tarixi və 
metodologiyası haqda məlumat verilir.     
    Ümumiyyətlə, mövzuda Kompüter elminin əsas sahələri: Hesablama 
nəzəriyyəsi; Kompüter arxitekturası; Proqram sistemləri; Əməliyyat 
sistemləri və Kompüter şəbəkələri; İnformasiya sistemləri və 
texnologiyası; Verilənlər bazası və informasiya axtarış sistemləri; Süni 
intellektlər, kompüter qrafikası, robototexnika, insan və kompüterin 
qarşılıqlı əlaqəsi, fəaliyyət informatikası, bioinformatikanın yaranma 
tarixindən bəhs edilir. 
     Kompüter elmində digər vacib mövzular da vardır; paralel 
hesablamalar, simulyasiya və modelləşdirmə. 
    

                                                 Mövzu №2 
Nəzəri və Tətbiqi kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası 

         Kompüter elminin kökləri riyaziyyat və mühəndislikdə axtarılır. 
Riyaziyyat bu sahənin analizini verir; mühəndislik isə onun dizaynı ilə 
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məşğul olur. Kompüter elmləri deyildikdə əsasən iki ümumi sinif 
anlaşılır. Nəzəri kompüter elmləri və tətbiqi kompüter elmləri.  Nəzəri 
kompüter elmlərinə: Hesablama nəzəriyyəsi;  İnformasiya və kodlaş-
dırma nəzəriyyəsi; Alqoritmlər və verilənlərin strukturu; Proqramlaş-
dırma dilləri nəzəriyyəsi;  Formal metodlar; Rəqib, paralel və distributiv 
sistemlər; Verilənlər bazaları və informasiya axtarışı aiddir.   
         Tətbiqi Kompüter Elmlərinə aid olan sahələrin:  
 Süni intellekt (artificial intelligence); Kompüter arxitekturası və 
mühəndisliyi; Kompüter qrafikası (computer graphics) və təsvirlərin 
emlı (image processing)); obrazların tanınması (image recognition). 
informasiya  təhlükəsizliyi və kriptoqrafiya; Hesablama elmi (bioinfor-
matika, biotexnologiya və s.); İnformasiya elmi; Proqram təminatı 
mühəndisliyinin  tarixi və metodologiyası haqda informasiyalar verilir. 

                                           Mövzu №3. 

Alqoritmlər nəzəriyyəsinin  və Proqram mühəndisliyinin 
tarixi və metodologiyası 

      Alqoritmlər nəzəriyyəsi alqoritmlərin konkret modellərini qurur və 
öyrənir. Bu modellər çevrilən obyektlərin və elementar addımların 
toplusu, növbəti addımın seçilməsi üsulları və s. ilə seçilir.  
       Proqram mühədisliyi dedikdə standartlardan istifadə etməklə həll 
edilən məsələnin proqram təminatının işlənilməsi, istismarı, müşayiəti 
və istifadə edilməsi üçün sistemləşdirilmiş, nizamlanmış metodlara 
malik bir elm sahəsi başa düşülür. Mövzuda Alqoritmlər nəzəriyyəsi  
və proqram mühəndisliyi, proqram mühəndisliyinin nəzəri əsaslari, 
proqram mühəndisliyində proqramlaşdirma, Proqramlaşdırma 
nəzəriyyəsi və proqram məhsullarının istehsalının idarə edilmə 
metodları, proqram mühəndisliyində mühəndislik fəaliyyəti, proqram 
mühəndisliyinin təcrübi əsaslari haqda məlumat verilir. 
 

Mövzu 4. 

Kompüter təhlükəsizliyi və kodlaşdırma nəzəriyyəsinin tarixi və 
metodologiyası 

Mövzuda Kompüter təhlükəsizliyi, kodlaşdırma nəzəriyyəsi və 
kriptoqrafiyanın yaranma tarixi və metodologiyası, Kriptoqrafiyanın 
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əsas anlayışları, risklərdən qorunma üsulları, kibertəhlükəsizlik,  əlifba 
kodlaşdırması, Şennon düsturu, ədədlərin kompüterdə təqdimatı  haqda 
məlumatlar verilir. 

Mövzu №5 
Müasir İnformatikanın strukturu və metodologiyası. Verilənlər 
elminin yaranma tarixi və metodologiyası. Müasir Konvergent 

texnologiyalar: Tarixi və metodologiyası 
 

Bir elm sahəsi kimi Müasir İnformatika kompüter informasiya 
sistemləri bazasında istənilən obyektin idarə olunması proseslərinin 
informasiya təminatının yaradılmasının metodologiyasının hazırlanması 
ilə məşğul olur. Mövzu aşağıdakı sxem əsasında tədris olunur: 

 

Verilənlər elmi - informatikanın bir bölməsi olmaqla, rəqəmsal 
verilənlərin emalı, analizi və təqdim olunması problemlərini öyrənən 
yeni elmi konsepsiyadır. O, riyaziyyat, statistika, obrazların tanınması, 
biliklər bazası, maşın təlimi və s. kimi multidissiplinar yanaşmalar tələb 
edir. Belə ki, böyük verilənlərdən biliklərin aşkarlanmasında yeni 
keyfiyyətdə kadrlara – verilənlər alimlərinə (ing. Data scientist) ehtiyac 
böyükdür. Bu da Big data erasında təhsil müəssisələrinin qarşısında  

İnformatika bir elm kimi

nəzəri 
informatika

(informatics)

riyazi 
modelləşdirmə 

metodları

tətbiqi informatika (Computer science)

İnformasiya texnologiyları:
- mətn tipli informasiyanın emalı
-ədədi tipli informasiyanın emalı
-qrafik tipli informasiyanın emalı
-multimedia
- verilənlər bazası və verilənlər bankı

- şəbəkə texnologiyaları

İT-nın elementləri :
-suni intellektlər

-evristik proqramlaşdırma
-Ekspert sistemlər

-geoinformasiya sistemləri
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duran çox ciddi məsələlərdəndir. 
Verilənlər elmi verilənlərdən dərin bilikləri aşkarlamaq üçün 

statistika, informatika, biznes strategiyası, həmçinin digər elm 
sahələrindən uyğun metodları inteqrasiya edir. 

Big data texnologiyaları və verilənlər elmi iqtisadiyyat, biznes, 
maliyyə, səhiyyə, fizika, astronomiya, geologiya, biologiya, sosial və 
humanitar elmlər və s. daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə tədqiqatların 
aparılmasına güclü təsir edir. Verilənlər elminin proqram mühəndisliyi 
və statistikanın kəsişməsində yaranması kimi izahı da maraq doğurur.  
           Mövzuda kompüter elmlərinin ən yeni yaranmış texnologiyalarının – 
konvergent texnologiyaların, NBİC –idrak texnologiyalarının tarixi və 
metodologiyası haqqında da danışılır. 
            Hesablama elmi (Elmi hesablama)  (Scientific computing), Kompüter 
elmləri ilə fənn sahələrinin birləşməsindən yaranan tətbiq sahələrinin yaranma 
tarixi və metodologiyası haqda məlumat verilir. Həmin sahələr aşağıdakılardır:
 Bioinformatika (bioinformatics) – Molekulyar biologiyanı (molecular 
biology) özündə birləşdirən, klinik tibb (clinical medicine), biokimya, daha 
dəqiq desək, molekulyar səviyyədən başlamaqla informasiyanın bioloji 
sistemdə  təsvirini öyrənən bioinformatika haqda məlumat verilir. Praktikada 
bioinformatika çox böyük həcmə malik informasiyanın yığılması və analizi ilə 
məşğul olduğundan onu artıq hesablama bioinformatikası da adlandırırlar . 
(computational bioinformatics) . 
computational biology (hesablama biologiyası)  
Computational neuroscience (hesablama neyrobiologiyası) — beynin 
fəaliyyətinin modelləşdirilməsi.  
Computational chemistry (hesablama kimyası)  
computational biochemistry (hesablama biokimyası)  
computational linguistics (hesablayıcı linqvistika, suni intellekt)  
computational psychology (hesablama psixologiyası)  
computational geometry (hesablama həndəsəsi, kompüter həndəsəsi) – həndəsi 
obyektlərin təsviri alqoritmlərinin emalı ilə məşğul olan elm sahəsi. 
computational physics (hesablama fizikası) –fizikanın müxtəlif sahələrində, o 
cümlədən, biofizika, açıq sistemlər nəzəriyyəsi, qeyri-xətti dinamika   məsələ-
lərinin həllində kompüter metodlarını öyrənir .  
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