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İnformasiyanın qorunması  üsulları və proqramlaşdırma 

texnologiyaları fənni mürəkkəb proqram sistemlərinin sadə 

sistemlərə gətirilməsi ilə iri proqram vasitələrinin etibarlı və 

funksional cəhətdən dolğun şəkildə yaradılması üçün müxtəlif 

yanaşmalar təqdim edir.  

Kursun əsas məqsədi və vəzifəsi belə proqram vasitələrinin 

həm hazırlanmasında, həm də onların tətbiqi zamanı qoyulmuş 

tələblərə tam cavab verə biləcək sistemlərin yaradılması qaydalarını, 

onların etibarlılığını və keyfiyyətinin artırılması və həmçinin, 

informasiyanın qorunması üsullarını öyrətməkdir. Kursu bitirdikdən 

sonra tələbələr iri proqram layihələrinin yaradılması 

texnologiyalarını məsələnin qoyuluşundan onun istismara təhvil 

verilənədək bütün mərhələləri üzrə bilməlidirlər. Bu zaman tələbələr 

məlumatların qorunması üçün şifrələmə və deşifrələmə, viruslarla 

mübarizə metodları işi bacarmalıdırlar. Tələbələr həmçinin, müasir 

proqramlaşdırma texnologiyaların köməyi ilə etibarlı proqram 

vasitələrinin yaradılması və informasiyanın mühafizəsinin üsulları 

üzrə biliklərə yiyələnməlidirlər. 

İnformasiyanın qorunması  üsulları və proqramlaşdırma 

texnologiyaları adlı kursun proqramı tətbiqi riyaziyyat və 

kibernetika fakültəsinin “Kompyuter elmləri“ ixtisası üçün nəzərdə 

tutulmuşdur (60 saat mühazirə, 30 saat məşğələ) və aşağıdakı 

mövzuları əhatə edir: 
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Mövzulara ayrılan dərs saatlarının miqdarı 

№ Mövzular 

Müh. 

saat. 

60saat 

Məş. 

saat. 

30saat 

1 Etibarlı proqram vasitəsi proqramlaşdır-

ma texnologiyası məhsulu kimi 

2 1 

2 Proqram vasitələrinin etibarlılığı  

 

2 1 

3 Proqram vasitələrində səhvlərin 

mənbələri 

2 1 

4 Proqram vasitələrinin yaradilmasinin 

ümumi prinsipləri  

4 2 

5 Proqram vasitələrinin ümumi təsviri 

  

4 2 

6 Proqram vasitələrinin arxitekturası 

 

4 2 

7 Proqram strukturunun yaradıliması və 

modul  proqramlaşdırma 

4 2 

8 Proqram modulunun yaradılması  

 

4 2 

9 Proqram vasitələrinin testləşdirilməsi və  

sazlanması  

4 2 

10 Proqram vasitələrinin funksionallığının 4 2 
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və etibarlılığının təmin edilməsi 

11 Müdafiə olunan avtomatlaşdirilmiş infor-

masiya sistemlərinin qurulma prinsipləri  

4 2 

12 Kriptoqrafiyaya. Simmetrik şifrələmə  

 

4 2 

13 Elektron rəqəmsal imza 

 

4 2 

14 Parolun köməyilə müdafiənin qurulması 

prinsipləri   

4 2 

15 Kompüter viruslari və onlarla mübarizə 

  

4 2 

16 Antivirus proqramlarının yaradılması və 

inkişafı  

2 1 

17 Şəbəkənin müdafiə vasitələri  

 

4 2 

 

 

Mövzu № 1. Etibarlı proqram vasitəsi proqramlaşdırma 

texnologiyası məhsulu kimi  

Proqram, məlumatların emalı prosesinin formallaşdırılmış təsviri 

kimi. Proqram vasitəsi. Düzgün proqram anlayışının qeyri-

konstruktivliyi (2 saat)[1,7,11] 
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Mövzu № 2. Proqram vasitələrinin etibarlılığı 

Proqramlaşdırma texnologiyası kimi etibarlı proqram vasitələrinin 

işlənməsi texnologiyası. Proqramlaşdırma texnologiyası və 

cəmiyyətin informasiyalaşması (2 saat)[11-16] 

 

Mövzu № 3. Proqram vasitələrində səhvlərin mənbələri 

İnsanın intellektual imkanları. Səhv tərcümə proqram vasitələrində 

səhvlərin mənbəyi kimi. Səhvlərlə mübarizənin əsas yolları (2 

saat)[10-11] 

 

Mövzu № 4.  Proqram vasitələrinin yaradılmasının ümumi 

prinsipləri  

Proqram vasitələrinin yaradılmasının xüsusiyyətləri. Proqram 

vasitələrinin həyat dövrü. Proqram vasitələrinin keyfiyyəti anlayışı. 

Etibarlılığın təmin edilməsi proqram vasitələrinin yaradılmasının 

əsas motividir. Mürəkkəbliklə mübarizə metodları. Tərcümənin 

dəqiqliyinin təmin edilməsi. Qəbul edilən qərarlara nəzarət (4 

saat)[7,8,10] 

Mövzu № 5. Proqram vasitələrinin ümumi təsviri 

 Proqram vasitələrinin ümumi təsvirinin məqsədi və onun keyfiyyətin 

təmin edilməsində rolu. Proqram vasitələrinə qoyulan tələblərin təyin 

edilməsi. Proqram vasitələrinin keyfiyyət xüsusiyyətləri. Proqram 

vasitələrinin funksionallıq xüsusiyyətləri. Proqram vasitələrinin 

ümumi təsvirinə nəzarət üsulları (4 saat)[11,16] 
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Mövzu № 6. Proqram vasitələrinin arxitekturası 

Proqram vasitələrinin arxitekturası. Proqram vasitələrinin 

arxitekturasının əsas sinifləri. Arxitektura funksiyaları. Proqram 

vasitələrinin arxitekturasına nəzarət (4 saat)[5-8] 

 

Mövzu № 7. Proqram strukturunun yaradılması və modul  

proqramlaşdırma 

Proqram strukturunun yaradılması və modul  proqramlaşdırma. 

Proqram modulunun əsas xarakteristikaları. Proqram strukturunun 

yaradılması üsulları. Proqram strukturuna nəzarət (4 saat)[1,4,5,7] 

 

Mövzu № 8. Proqram modulunun yaradılması 

Proqram modulunun hazırlanması qaydaları. Struktur 

proqramlaşdırma. Addımbaddım detallaşdırma və psevdokod 

anlayışı (4 saat)[12-14] 

 

Mövzu № 9. Proqram vasitələrinin testləşdirilməsi və sazlanması 

Proqram vasitələrinin sazlanmasının prinsip və növləri. Proqram 

vasitələrinin sazlanmasının təşkili üçün tövsiyələr. Proqram 

vasitələrinin avtonom sazlanması. Proqram vasitələrinin kompleks 

sazlanması (4 saat)[11-12] 
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Mövzu № 10. Proqram vasitələrinin funksionallığının və 

etibarlılığının təmin edilməsi 

Proqram vasitələrinin tamlığının təmin edilməsi. Proqram 

vasitələrinin dəqiqliyinin təmin edilməsi. Proqram vasitələrinin 

avtonomluğunun təmin edilməsi. Proqram vasitələrinin 

dayanıqlığının təmin edilməsi. Proqram vasitələrinin müdafiəsinin 

təmin edilməsi. İcazəsiz girişdən müdafiə (4 saat)[1,11] 

 

Mövzu № 11. Müdafiə olunan avtomatlaşdirilmiş informasiya 

sistemlərinin qurulma prinsipləri 

İnformasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin məsələləri. Təhlükəsizlik 

hədələrinə qarşi tədbirlər. AİS-lərin müdafiə sisteminin qurulmasinin 

əsas prinsipləri. Əlçatanliğa hədd qoyma sistemləri (4 saat)[2-3] 

 

Mövzu № 12. Kriptoqrafiyaya. Simmetrik Şifrələmə 

Kriptoqrafiyanin əsas anlayışları. Şifrələmə. Simmetrik şifrələmə. 

Simmetrik şifrələmə alqoritmlərin problemləri (4 saat)[3,12] 

 

Mövzu № 13. Elektron rəqəmsal imza 

Rəqəmsal imzalar. Elektron imza. Açıq  açar. Bağlı  açar. 

Birləşdirilmiş elektron imza. Ayrılmış  elektron  imza. Verilənlərin  

daxilində  elektron  imza (4 saat)[2-3] 
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Mövzu № 14. Parolun köməyilə müdafiənin qurulması 

prinsipləri 

Parola hücum üsulları. Parolun təhlükəsizliyinin təmini. Məhdud 

diapazonda izafilik. Lüğətə uyğun hücum. Fərdi lüğətə hücum. 

Ümumi əlçatan yerlərdə saxlanilan parolların toplanması. Sosial 

injirinq. Fişinq (4 saat)[11-12] 

 

Mövzu № 15. Kompüter viruslari və onlarla mübarizə 

Kompüter viruslarının təsnifatı. Klassik viruslar. Təhlükəli viruslar. 

Təhlükəsizliyə qarşı virus hədələrinin tipləri. Virusların həyat  dövrü 

(4 saat)[10,12] 

 

Mövzu № 16. Antivirus proqramlarının yaradılması və inkişafı 

Viruslardan  qorunmanın  əsas  yolları. Virusla  mübarizə. Antivirus 

proqramlarının iş rejimi. Evristik  skan üsulu (2 saat)[2,12] 

 

Mövzu № 17. Şəbəkənin müdafiə vasitələri 

Şəbəkələrarası ekranlar. Xüsusi virtual şəbəkə (VPN). Şəbəkələrin 

informasiya təhlükəsizliyi  problemləri. Şəbəkə informasiya 

mübadiləsinə giriş. Şəbəkə təhlükəsizliyinə edilən hədələrin təhlili. 

IP şəbəkələrinin təhlükəsilik problemi. Şəbəkələrdə informasiyanın 

müdafiə probleminin həlli yolları (4 saat)[2,3,10,12] 
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Bu fənnin bir sıra digər fənlərlə əlaqəsi vardır: informatika, 

alqoritmik dillər, qraflar nəzəriyyəsi, diskret riyaziyyat, ehtimal 

nəzəriyyəsi, VEB proqramlaşdırma və s.  Bu fənnini öyrənməklə 

digər fənlərin, məsələn, şəbəkədə proqramlaşdırma və ya VEB 

proqramlaşdırma və s. fənləri ötrənmək daha asan olur.  

Tədris resusları: kompyuterlər, proyektor, proqram təminatı. 
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