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Giriş 

Paralel və paylanan hesablamalar fənninin kursunda 

kompüter şəbəkələri əsasında yaradılmış paylanmış sistemlərdə 

informasiyanın işlənməsi modelləri, alqoritmləri, proqram 

vasitələri tədris olunur. Bu fənn kompüter şəbəkələri, verilənlər 

bazası fənnləri ilə əlaqəlidir. Bu fənni öyrənməklə tələbə   

kompüter şəbəkələri əsasında yaradılmış paylanmış sistemlərin 

elmi və praktiki istiqamətlərini biləcək; paylanmış sistemlərdə 

verilənlər bazası ilə işləməyə nail olacaq; informasiyanın 

tranzakt emalı, proseslərin sinxronluğu, nasazlığa davamlılıq 

kimi məsələlərin həlli üçün lazım olan praktiki vərdişlərə 

yiyələnəcək. 

Kursun əsas məqsədi kompüter şəbəkələri əsasında 

yaradılmış informasiyanın işlənməsinin paylanmış sistemləri 

üçün model, alqoritm və proqram vasitılırinin işlənməsindən 

ibarətdir.  

Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr  

Bilmələdir: 

 Paylanmış sistemlərin üstün və çatışmayan cəhətlərini 

 Paylanmış sistemlərin əsas paradiqmalarını 

 Paylanmış sistemlərdə informasiyanın tranzakt emalını 

 Paylanmış sistemlərin nasazlığa davamlılığını 
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 Paylanmış sistemlərdə tətbiqi proseslərin sinxronluğunu 

 Bacarmalıdır: 

 Tranzaksiyaların seriallanmasını təmin edən 

alqoritmlərlə işləməyi və onları formal dildə təsvir 

etməyi 

 Bir və çox prosessorlu sistemlərdə resursun emal 

olunması, qovşağın kritik vəziyyətə keçməsi, qarşılıqlı 

ləğvetmə alqoritmi ilə işləməyi və onun formal dildə 

təsvir etməyi 

 Paralel proseslərdə yoxlama nöqtələrinin yaradılmasında 

zəif və ciddi sinxronlaşdırma alqoritmi, növbə və 

dublyor alqoritmi, universal alqoritm ilə işləməti və 

onları formal dildə təsvir etməyi 

Yiyələnməlidir: 

 Bloklaşdirma mexanizmi, ikifazalı bloklaşdırma, 

çıxılmaz vəziyyət, resurs, resursa qarşı yaradılmış növbə, 

tranzaksiyanın yerinə yetirilməsi və ondan imtina, 

nəticənin verilənlər bazasına yazılmasına 

 Lemport vaxtı və onun iş prinsipinə, tranzaksiyanın öz 

vaxt nişanına uyğun növbəyə durmasına, gecikmiş 

tranzaksiyanın ləğvi və ləğv olunan tranzaksiyaların 
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sayını azaltmaq məqsədi ilə vaxt nişanı alqoritminin 

modifikasiya olunmuş variantın iş prinsipinə  

 Tranzaksiyaların iki fazada yerinə yetirilməsinin, 

nəticənin aralıq buferdə, sonra isə stabil yaddaşda yadda 

saxlanılmasının iş prinsipinə 

 Sistem jurnal, geriqayıtma, bərpa olunma, domino 

effekti, paralel proseslərdə yoxlama nöqtələrinin 

yaradılmasının iş prinsipinə 
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MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PAYLANMASI 

№ Mövzuların adı 

Auditoriya 

saatlarının miqdarı 

mühazirə 

30 saat 

məşğələ 

30 saat 

1.  
Kompüter şəbəkələrinin 

konverqensiyası 
2 2 

2.  
İnformasiyanın işlənməsinin 

paylanmış sistemləri 
2 2 

3.  
Paylanmış verilənlər bazasında 

tətbiqi proseslərin sinxronlaşması 
2 2 

4.  
Paylanmış sistemlərdə 

informasiyanın tranzakt emalı 
2 2 

5.  
Alttranzaksiyaların yerinə 

yetirilməsinin paylanmış planı 
2 2 

6.  
Paralel yerinə yetirilən 

tranzaksiyaların baza alqoritmi 
2 2 

7.  
Paralel tranzaksiyaların idarə 

olunması üçün bloklaşdırma üsulu 
2 2 

8.  
Paralel tranzaksiyaların idarə 

olunması üçün vaxt nişanı üsulu 
2 2 

9.  
Modifikasiya  və konservativ vaxt 

nişanı alqoritmləri 
2 2 

10.  

Paralel tranzaksiyaların idarə 

olunması üçün optimistik 

yanaşma 

2 2 

11.  
Paylanmış sistemlərin nasazlığa 

davamlılığı 
2 2 

12.  İki fazalı fiksasiya 2 2 

13.  Paylanmış sistemlərin qlobal 2 2 
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MÖVZULAR  

Mövzu № 1. Kompüter şəbəkələrinin konverqensiyası 

Kompüter şəbəkələri və onların tipləri. Kompüter 

şəbəkələrinin topologiyası. İnformasiyanın ötürülməsinin fiziki 

mühiti. Standart lokal şəbəkələr. Açıq sistemlərin qarşılıqlı 

əlaqəsi. Kompüter şəbəkələrinin və telekommunikasiya 

şəbəkələrinin konverqensiyası[3]. 

Mövzu № 2. İnformasiyanın işlənməsinin paylanmış 

sistemləri. 

Paylanmış sistemlər və onların formal modeli. Paylanmış 

sistemlərin idarə olunmasına əsas yanaşmalar. Paylanmış 

sistemlərin əsas funksiyaları. Müasir paylanmış sistemlərə qarşı 

qoyulan əsas tələblər. Tətbiqi paylanmış sistemlərə misallar. 

Paylanmış sistemlərin yaradılmasında ortaya çıxan əsas 

problemlər. Paylanmış sistemlərin paradiqmaları[1-2]. 

Mövzu № 3. Paylanmış verilənlər bazasında tətbiqi 

proseslərin sinxronlaşması.  

vəziyyəti 

14.  
Paylanmış sistemlərdə qlobal 

yoxlama nöqtələri 
2 2 

15.  
Modifirasiya olunmuş universal 

alqoritm 
2 2 
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Paylanmış verilənlər bazası. Tətbiqi proseslər. Tətbiqi 

proseslərin sinxronlaşması. Qarşılıqlı ləğv etmə məsələsi. 

Paylanmış sistemlərdə qarşılıqlı ləğv etmə alqoritmi və onun 

əsas xassələri. Paylanmış sistemlərdə hadisələr. Hadisələrin 

nizamlanma funksiyası[4-6]. 

Mövzu № 4. Paylanmış sistemlərdə informasiyanın tranzakt 

emalı. 

Paylanmış verilənlər bazasının bir versiyalı modeli. 

Tranzaksiya, alttranzaksiya anlayışları. Tranzaksiyaların əsas 

xassələri. Konfliktli tranzaksiyalar. Tranzaksiyaların idarə 

olunması sisteminə qarşı qoyulan əsas tələblər[5-6]. 

Mövzu № 5. Alttranzaksiyaların yerinə yetirilməsinin 

paylanmış planı. 

Alttranzaksiyaların yerinə yetirilməsinin paylanmış 

planı. Asılılıq qrafı. Tranzaksiyaların lokal və qlobal 

nizamlanması. Paralel tranzaksiyaların idarə olunması 

üsullarının təsnifatı[5-6]. 

Mövzu № 6. Paralel yerinə yetirilən tranzaksiyaların baza 

alqoritmi 

 Passiv və aktiv qovşaqlar. Send və recieve operatorları 

və onların quruluşu. Ünvanlar və məlumatlar. Paralel yerinə 
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yetirilən tranzaksiyaların baza alqoritmi. Alqoritmin formal 

dildə təsviri[7-8]. 

Mövzu № 7. Paralel tranzaksiyaların idarə olunması üçün 

bloklaşdırma üsulu. 

Əsas anlayışlar. Çıxılmaz vəziyyət. İkifazalı 

bloklaşdırma. Bloklaşdırma alqoritmləri və onların müqayisəli 

analizi. Alqoritmlərin formal dildə təsviri[7-8]. 

Mövzu № 8. Paralel tranzaksiyaların idarə olunması üçün 

vaxt nişanı üsulu. 

Lemport vaxtı. Vaxt nişanının baza və konservativ 

üsulları. Baza vaxt nişanı alqoritmi və onun analizi. Alqoritmin 

formal dildə təsviri [7-8]. 

Mövzu № 9. Modifikasiya  və konservativ vaxt nişanı 

alqoritmləri  

 Resursun vaxt nişanı anlayışı. You up və İ’m up 

məlumatları. Modifikasiya və konservativ alqoritmlər və 

onların müqayisəli analizi. Alqoritmlərin formal dildə təsviri[7-

8].  

Mövzu № 10. Paralel tranzaksiyaların idarə olunması üçün 

optimistik yanaşma. 

Lokal və qlobal ratifikasiya. Ratifikasiya alqoritmləri. 

Qibrid alqoritmlər. Alqoritmlərin formal dildə təsviri[4-7]. 
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Mövzu № 11. Paylanmış sistemlərin nasazlığa davamlılığı. 

Obyektiv və subyektiv səhvlər. Nasazlığa davamlılığın 

əsas mexanizmləri. İnformasiyanın bərpası. Domino effekti. 

Bərpa blokları[9]. 

Mövzu № 12. İki fazalı fiksasiya. 

İki fazalı fiksasiya. İki fazalı fiksasiyanın modifikasiya 

olunmuş alqoritmi. Alqoritmlərin formal dildə təsviri[4-7]. 

Mövzu № 13. Paylanmış sistemlərin qlobal vəziyyəti. 

Qlobal vəziyyət. Qlobal vəziyyəti təyin edən formal 

model. Qlobal vəziyyəti təyin edən alqoritm. Alqoritmin əsas 

xassələri[6-9]. 

Mövzu № 14. Paylanmış sistemlərdə qlobal yoxlama 

nöqtələri.  

Qlobal yoxlama nöqtələrinin mahiyyəti. Ciddi, zəif, 

növbə, dublyor alqoritmlər. Alqoritmlərin formal dildə 

təsviri[4-6].  

Mövzu № 15. Modifikasiya olunmuş universal alqoritm. 

Universal alqoritm. Alqoritmin formal dildə təsviri[6]. 
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