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Sual: İnformasiya texnologiyaları nәdir? (Çәki: 1)
informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli metod vә üsullarının mәcmusudur
informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә olunan proqram
tәminatıdır
informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә olunan texniki
qurğulardır
informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsinin aparat vә proqram
vasitәlәridir
formalaşdırma vә modellәşdirmәdir

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
verilәnlәr  saxlamaq, emal etmәk vә ötürmәk üçün müәyyәn formada qeyd
olunmuş mәlumatdır
eyni bir mәlumat onu qәbul edәnin (istifadәçinin) maraq dairәsindәn asılı olaraq
müxtәlif informasiya kimi qәbul oluna bilәr
verilәnlәr hәmişә dәqiq, hәqiqәtdә mövcud olan anlayışları ifadә edә bilәr
verilәnlәr bәzәn konkret vә ya real fakta uyğun gәlmәyә bilәr
verilәnin adı onun mәnasını (semantikasını) ifadә edir
Sual: İdarәetmә strukturunun sәviyyәlәrini göstәrin: 1) operativ 2) faktiki 3) funkisonal 4)
strateji 5) plan (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 5
1, 3, 4
1, 2, 4
Sual: “Saxlamaq, emal etmәk vә ötürmәk üçün müәyyәn formada qeyd olunmuş
mәlumatdır” ifadәsi nәyi bildirir? (Çәki: 1)
faylı
verilәni
informasiyanı
biliyi
xәbәri
Sual: Verilәnlәr hansı xarakteristikalarla tәyin olunur? (Çәki: 1)
adı
qiymәti
tipi
strukturu
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Verilәnlәrin xarakteristikalarına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
adı
qiymәti
tipi
strukturu
yeri
Sual: Mövcud informasiya texnologiyaları neçә növә ayrılır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Verilәnlәrin emalı prosesinә hansı әmәliyyat aid deyil? (Çәki: 1)
seçmә
ümumilәşdirmә vә ya qruplaşdırma
nizamlama
hesablama
yoxlama
Sual: Verilәnlәrin müәyyәn әlamәtә görә sıraya düzülmәsi әmәliyyatı necә adlanır?
(Çәki: 1)
seçmә
ümumilәşdirmә vә ya qruplaşdırma
nizamlama
hesablama
aqreqatlaşdırma vә ya birlәşdirmә
Sual: Müәyyәn әlamәtlәrә görә verilәnlәrin seçilmәsi әmәliyyatı necә adlanır? (Çәki: 1)
seçmә
ümumilәşdirmә vә ya qruplaşdırma
nizamlama
hesablama
aqreqatlaşdırma vә ya birlәşdirmә
Sual: Verilәnlәrin cәmlәnmәsi, hasili vә ya müәyyәn üsul vә ya düslurla onlar üzәrindә
hesab vә ya mәntiq әmәliyyatlarının aparılması prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)
seçmә
ümumilәşdirmә vә ya qruplaşdırma
nizamlama
hesablama
aqreqatlaşdırma vә ya birlәşdirmә
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Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
informasiya texnologiyalarının әsas mәqsәdi ilkin informasiyanın mәqsәdyönlü
emalı nәticәsindә istifadәçi üçün lazımi informasiyanı almaqdır
informasiya sisteminin funksiyalarının reallaşdırılması ona yönәlmiş informasiya
texnologiyasını bilmәdәn mümkün deyil

informasiya sistemindә әsas mәqsәdi informasiyanın saxlanması, sorğulara görә
axtarışı vә seçilәn informasiyanı lazımi formaya salıb, istifadәçiyә çatdırılmasıdır
informasiya texnologiyası informasiya sistemindәn kәnar olaraq reallaşdırıla bilmәz
informasiya sistemi, «insankompüter» tipli informasiya emalı sistemidir
Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İdarәetmә sәviyyәsi hәll olunan mәsәlәlәrin mürәkkәbliyi ilә tәyin olunur
Mәsәlә mürәkkәblәşdikcә onun hәll üçün idarәetmә sәviyyәsi dә yüksәk olmalıdır
İdarәetmәdә hәlli dәrhal tәlәb olunan sadә mәsәlәlәr daha çox yaranır
İdarәetmәdә hәlli dәrhal tәlәb olunan sadә mәsәlәlәr üçün idarәetmә sәviyyәsi
daha aşağı olmalıdır
İdarәetmәdә qәbul edilәn qәrarların reallaşdırılma dinamikası nәzәrә alınmamalıdır
Sual: Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin operativ sәviyyәsinә aid olanı göstәrin:
(Çәki: 1)
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın
dәyişmәsinә cәld reaksiya verilmәsini tәmin edir
Tәşkilatın uzunmüddәtli strateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә
qәrarları hazırlanır
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll
olunur
Hәll olunan mәsәlәlәrin hәcmi azalır, lakin mürәkkәbliyi artır
Qәbul edilәn qәrarların düzgünlüyü aylar vә bәzәn illәr keçәndәn sonra tәsdiq oluna
bilәr
Sual: Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin funksional sәviyyәsinә aid olanı göstәrin:
(Çәki: 1)
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın
dәyişmәsinә cәld reaksiya verilmәsini tәmin edir
Tәşkilatın uzunmüddәtli strateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә
qәrarları hazırlanır
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll
olunur[yeni cavab]
Qәbul edilәn qәrarların düzgünlüyü aylar vә bәzәn illәr keçәndәn sonra tәsdiq oluna
bilәr
Hәm yerinә yetirilәn әmәliyyatların hәcmi, hәm dә idarәetmә qәrarlarının qәbulunun
dinamikası yüksәk olur
Sual: Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin strateji sәviyyәsinә aid olanı göstәrin:
(Çәki: 1)
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın
dәyişmәsinә cәld reaksiya verilmәsini tәmin edir
Tәşkilatın uzunmüddәtli strateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә
qәrarları hazırlanır
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll
olunur
Hәm yerinә yetirilәn әmәliyyatların hәcmi, hәm dә idarәetmә qәrarlarının qәbulunun
dinamikası yüksәk olur

Hәll olunan mәsәlәlәrin hәcmi azalır, lakin mürәkkәbliyi artır
Sual: Verilәnin mәnasını (semantikasını) ifadә edәn xarakteristikanı göstәrin: (Çәki: 1)
adı
qiymәti
tipi
strukturu
yeri
Sual: Verilәnin özünü xarakterizә edәn xarakteristikanı göstәrin: (Çәki: 1)
adı
qiymәti
tipi
strukturu
yeri
Sual: Verilәnlәrin struktur xarakteristikasına neçә cәhәtdәn baxılır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İstehsal proseslәrinin yerinә yetirilmәsi üçün üsullar vә vasitәlәr haqqında biliklәr
toplusunu vә hәmin proseslәrin özlәrini ifadә edәn nәdir? (Çәki: 1)
texnologiya
sistem
әlaqә
struktur
metodologiya
Sual: Verilәnlәrin toplanması, ötürülmәsi vә emalı üçün metod vә vasitәlәrdәn istifadә
etmәklә tәdqiq olunan obyektin, prosesin, hadisәnin vәziyyәti haqqında informasiyanın
alınması prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
informasiya mühiti
hesablama prosesi
istehsal texnologiyası
Sual: Verilәnlәr üzәrindә әmәllәrin, әmәliyyatların, mәrhәlәlәrin aparılması üçün dәqiq
reqlamentlәşdirilmiş qaydalardan ibarәt olan proses necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
informasiya mühiti

hesablama prosesi
istehsal texnologiyası
Sual: Verilәnlәrin aid olduğu obyektlәrә (sexlәrә, qurğulara, şöbәlәrә, işçilәrә vә s.) görә
qruplara ayrılması әmәliyyatı necә adlanır? (Çәki: 1)
seçmә
ümumilәşdirmә vә ya qruplaşdırma
nizamlama
hesablama
aqreqatlaşdırma vә ya birlәşdirmә
Sual: Obyektin oxşar xassәlәrini әks etdirәn verilәnlәrin bir yerә yığılması әmәliyyatı
necә adlanır? (Çәki: 1)
seçmә
ümumilәşdirmә vә ya qruplaşdırma
nizamlama
hesablama
aqreqatlaşdırma vә ya birlәşdirmә

BÖLMӘ: 0103
Ad

0103

Suallardan

9

Maksimal faiz

9

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İnformasiya texnologiyaları texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә
tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları plan hәllәrinin optimallaşdırılması metodlarına görә
tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә tәsnifata
bölünür
İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә
tәsnifata bölünür
Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İnformasiya texnologiyaları şәbәkәnin qurulma üsuluna görә tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları plan hәllәrinin optimallaşdırılması metodlarına görә
tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları istifadәçi interfeysinin tipinә görә tәsnifata bölünür

İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә
tәsnifata bölünür
Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İnformasiya texnologiyaları texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә
tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları şәbәkәnin qurulma üsuluna görә tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә tәsnifata
bölünür
İnformasiya texnologiyaları müәssisәlәrin ölçülәrinә görә tәsnifata bölünür
İnformasiya texnologiyaları istifadәçi interfeysinin tipinә görә tәsnifata bölünür
Sual: Verilәnlәrin struktur xarakteristikasına hansı cәhәtlәrdәn baxılır? 1. mәntiqi 2. daxili
3. xarici 4. texniki 5. fiziki (Çәki: 1)
1, 4
2, 3
4, 5
1, 5
2, 3, 5
Sual: Verilәnin kompüterdәn kәnar tәsviri vә ya modeli onun hansı strukturuna aiddir?
(Çәki: 1)
mәntiqi
daxili
xarici
texniki
fiziki
Sual: Verilәnin kompüterin yaddaşında yerlәşdirilmәsi sxeminin tәyin edilmәsi onun
hansı strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
mәntiqi
daxili
xarici
texniki
fiziki
Sual: Hansı texnologiya lazımi ilkin verilәnlәrә malik olan, emal üçün alqoritmlәr vә digәr
standart prosedurlar olan yaxşı strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәlli üçün nәzәrdә tutulur?
(Çәki: 1)
idarәetmәnin informasiya tәminatı texnologiyası
verilәnlәrin emalı texnologiyası
mәrkәzlәşdirilmiş texnologiya
qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn informasiya texnologiyası
kombinasiyalı texnologiya

Sual: Verilәnlәrin emalı prosesinә hansı әmәliyyatlar aiddir? (Çәki: 1)
seçmә
ümumilәşdirmә vә ya qruplaşdırma
nizamlama
hesablama
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Hansı texnologiya tәşkilatın qәrar qәbuletmә ilә bağlı olan bütün әmәkdaşlarının
informasiya tәlәbatını ödәmәk üçün nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
idarәetmәnin informasiya tәminatı texnologiyası
verilәnlәrin emalı texnologiyası
mәrkәzlәşdirilmiş texnologiya
qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn informasiya texnologiyası
kombinasiyalı texnologiya
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Sual: Miqyasına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür: 1) lokal İS 2)
korporativ İS 3) komanda İS 4) qrup İS 5) şәbәkә İS (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 5
1, 3, 4
1, 2, 4
Sual: İnformasiya resurslarına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür: 1)
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr 2) sәnәdli sistemlәr 3) texniki sistemlәr 4) texnoloji sistemlәr
5) faktoqrafik sistemlәr (Çәki: 1)
1, 2, 5
2, 3, 4
1, 3, 5
1, 3, 4
1, 2, 4
Sual: İnformasiya sistemlәrinin tәminedici altsistemlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
texniki tәminat
texnoloji tәminat
proqram tәminat

informasiya tәminat
tәşkilati tәminat
Sual: İnformasiyaaxtarış sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
sәnәdli sistemlәr
texniki sistemlәr
texnoloji sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr
Sual: Sәnәd dövriyyәsi sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr
sәnәdli sistemlәr
texnoloji sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr
Sual: Kargüzarlığın avtomatlaşdırılması sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sәnәdli sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr
texnoloji sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr
Sual: İnformasiyaarayış sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sәnәdli sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr
texnoloji sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr
Sual: İnformasiyaidarәetmә sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sәnәdli sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr
texnoloji sistemlәr
Sual: İnformasiyamәslәhәt sistemleri hansı sistemlәrә aiddir? (Çәki: 1)
faktoqrafik sistemlәr
sәnәdli sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr
texnoloji sistemlәr

Sual: İnformasiya sisteminin әsas mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
informasiyanın ötürülmәsi
verilәnlәrin emalı
professional informasiyanın istehsalı
informasiyanın axtarışı
informasiyanın saxlanması
Sual: İdarәetmәnin hansı sәviyyәsindә tәşkilatın uzunmüddәtli strateji mәqsәdlәrinә nail
olmasına yönәlәn idarәetmә qәrarlarının hazırlanması tәmin edilir? (Çәki: 1)
taktiki
texnoloji
strateji
operativ
funksional
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Sual: Hüquqi tәminata aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki
vasitәlәr kompleksinin normal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr,
alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması,
sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi, müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına
uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası әsasında yaradılır
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә
hәmcinin hәmin vasitәlәr vә texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki
vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr
toplusudur
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi
normalar toplusu başa düşülür
Sual: Tәşkilati tәminata aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki
vasitәlәr kompleksinin normal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr,
alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması,
sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi, müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına
uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası әsasında yaradılır

informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә
hәmcinin hәmin vasitәlәr vә texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki
vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr
toplusudur
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi
normalar toplusu başa düşülür
Sual: İnformasiya tәminatına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki
vasitәlәr kompleksinin normal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr,
alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması,
sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi, müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına
uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası әsasında yaradılır
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә
hәmcinin hәmin vasitәlәr vә texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki
vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr
toplusudur
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi
normalar toplusu başa düşülür
Sual: Riyazi vә proqram tәminatına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki
vasitәlәr kompleksinin normal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr,
alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması,
sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi, müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına
uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası әsasında yaradılır
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә
hәmcinin hәmin vasitәlәr vә texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki
vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr
toplusudur
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi
normalar toplusu başa düşülür
Sual: Texniki tәminata aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki
vasitәlәr kompleksinin normal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr,
alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması,
sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi, müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına
uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası әsasında yaradılır
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә
hәmcinin hәmin vasitәlәr vә texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki
vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr

toplusudur
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi
normalar toplusu başa düşülür
Sual: Tәbii dildә ifadә olunmuş müxtәliv sәnәdlәrlә (monoqrafiyalar, mәqalәlәr, dövri
nәşrlәr, normativ vә hüquqi sәnәdlәr vә s.) işlәmәk üçün istifadә olunan sistemlәr necә
adlanır? (Çәki: 1)
faktoqrafik sistemlәr
sәnәdli sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr
texnoloji sistemlәr
Sual: Kompüterdә verilәnlәrdәn ibarәt olan yazılar formasında saxlanan faktiki
mәlumatlarla әmәliyyat aparan sistemlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
sәnәdli sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr
texnoloji sistemlәr
Sual: Hәm sәnәdlәrin, hәm dә faktoqrafik informasiyanın toplanıb saxlanmasını,
axtarışını vә lazım gәldikdә, emalını yerinә yetirә bilәn sistemlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
sәnәdli sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr
texnoloji sistemlәr
Sual: Tәbii dildә sәnәdlәrin toplanması vә müxtәlif kriterilәrә görә axtarışını tәmin edәn
sistemlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiyaidarәetmә sistemlәri
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
informasiyaaxtarış sistemlәri
sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
informasiyamәslәhәt sistemlәri
Sual: Müәssisә daxilindә sәnәdlәrin dövriyyәsini avtomatlaşdırmaq üçün istifadә olunan
sistemlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiyaidarәetmә sistemlәri
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
informasiyaaxtarış sistemlәri
sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
informasiyamәslәhәt sistemlәri

Sual: Müәssisәdә rәhbәrliyin, funksional bölmәlәrin vә işçilәrin xidmәti vә şәxsi işlәrini
әhatә edәn kargüzarlığın elektron sәnәdlәrdәn vә elektron poçtdan istifadә edilmәsilә
tam avtomatlaşdırılmasına imkan verәn sistemlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
kargüzarlığın avtomatlaşdırılması sistemlәri
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
informasiyaaxtarış sistemlәri
sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
informasiyamәslәhәt sistemlәri
Sual: Konkret tәtbiq sahәsi üzrә istifadәçilәri maraqlandıran suallara cavabarayış
vermәk üçün istifadә olunan sistemlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiyaidarәetmә sistemlәri
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
informasiyaaxtarış sistemlәri
sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
informasiyaarayış sistemlәri
Sual: İdarәetmә üçün qәrarların qәbul edilmәsinin informasiya tәminatı funksiyasını
yerinә yetirәn sistemlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiyaidarәetmә sistemlәri
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
informasiyaaxtarış sistemlәri
sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
informasiyaarayış sistemlәri
Sual: Qәrar qәbul edәn şәxsә qәrarların qәbul edilmәsi üçün mәslәhәtlәr verәn,
mümkün variantları tәklif edәn sistemlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
informasiyaidarәetmә sistemlәri
faktoqrafik sistemlәr
informasiyaaxtarış sistemlәri
sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
informasiyamәslәhәt sistemlәri
Sual: İnformasiya sistemindә yerinә yetirilәn proseslәrә aid olanları göstәrin: (Çәki: 1)
xarici vә ya daxili mәnbәlәrdәn informasiyanın daxil edilmәsi
informasiyanın kompüterin xarici yaddaşında saxlanması
istifadәçilәrin sorğularına uyğun informasiyanın axtarışı
informasiyanın istifadәçilәrә vә ya digәr sistemә çatdırılması üçün xaric edilmәsi
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İnformasiya sisteminә aid olan xassәni göstәrin: (Çәki: 1)
İS dinamik vә inkişaf edәn sistemdir
İSin qurulmasında sistemli yanaşmadan istifadә olunur
İSin çıxış mәhsulu qәrarların qәbul edilmәsi üçün istifadә edilәn informasiyadır
İS «insanmaşın» tipli verilәnlәrin emalı sistemidir
sadalananların hamısı doğrudur

Sual: İdarәetmәnin hansı sәviyyәsindә dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә
әmәliyyatların hәlli vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya verilmәsi tәmin
edilir? (Çәki: 1)
taktiki
funksional
operativ
strateji
texnoloji
Sual: İdarәetmәnin hansı sәviyyәsindә operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın
analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur? (Çәki: 1)
taktiki
texnoloji
strateji
operativ
düzgün cavab yoxdur
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Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
informasiya sistemi dinamik vә inkişaf edәn sistemdir
informasiya sisteminin kompütersiz variantı ola bilmәz
informasiya sisteminin qurulmasında sistemli yanaşmadan istifadә olunur
informasiya sisteminin çıxış mәhsulu qәrarların qәbul edilmәsi üçün istifadә edilәn
informasiyadır
informasiya sistemi «insanmaşın» tipli verilәnlәrin emalı sistemidir
Sual: Hәr hansı bir tәşkilat üçün informasiya sisteminin yaradılması vә istifadәsi zamanı
aşağıda sadalananlardan hansının nәzәrә alınması lazım deyil? (Çәki: 1)
İnformasiya sistemi mütlәq fәrdi kompüterdә reallaşdırılmalıdır
İnformasiya sisteminin strukturu tәşkilat qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә uyğun
olmalıdır
İnformasiya sisteminin funksional tәyinatı tәşkilat qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә
uyğun olmalıdır
İnformasiya sistemi insanlar tәrәfindәn nәzarәt edilmәli, başa düşülmәli vә uyğun
sosial vә etik prinsiplәrlә istifadә olunmalıdır
İnformasiya sistemi gerçәk, etibarlı, müasir vә sistemlәşdirilmiş informasiya hasil

etmәlidir.
Sual: İnformasiya sistemi nәdir? (Çәki: 1)
qarşıya qoyulmuş mәqsәdi reallaşdırmaq üçün informasiyanın saxlanması, emalı vә
verilmәsini hәyata keçirәn aparat vasitәlәrinin mәcmusudur
qarşıya qoyulmuş mәqsәdi reallaşdırmaq üçün informasiyanın saxlanması, emalı vә
verilmәsini hәyata keçirәn proqram vasitәlәrinin mәcmusudur
qarşıya qoyulmuş mәqsәdi reallaşdırmaq üçün informasiyanın saxlanması, emalı vә
verilmәsini hәyata keçirәn vasitәlәrin, metodların vә personalın qarşılıqlı әlaqәli
mәcmusudur
qarşıya qoyulmuş mәqsәdi reallaşdırmaq üçün informasiyanın saxlanması, emalı vә
verilmәsini hәyata keçirәn fәrdi kompüterlәrdir
informasiyanın ötürülmәsi üçün әlaqә vasitәlәrinin mәcmusudur
Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İnformasiya sisteminin tәtbiqi riyazi vә süni intellekt metodlarının tәtbiqi sayәsindә
idarәetmә mәsәlәlәrinin hәllinin daha sәmәrәli variantlarının alınmasına imkan verir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi informasiyanın hәqiqiliyini tәmin edir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi mәhsul istehsalına vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinә
qoyulan xәrclәri artırır
İnformasiya sisteminin tәtbiqi yeni bazar münasibәtlәrinin qurulmasına kömәk edir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi müxtәlif güzәştlәr vә xidmәtlәr sayәsindә firmaya
alıcıların vә tәdarükçülәrin cәlb edilmәsini tәmin edir
Sual: Situasiyanın analizinә, mәqsәdin tәyin edilmәsinә vә bu mәqsәdә nail olma
proqramına әsaslanaraq idarә olunan obyektә mәqsәdyönlü tәsiretmә aktı nәdir? (Çәki:
1)
informasiyanın tәhlili
qәrar qәbuletmә
verilәnlәrin emalı
sistemli yanaşma
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Şәbәkәyә qoşulmayan bir fәrdi kompüterdә reallaşdırılan informasiya sistemi necә
adlanır? (Çәki: 1)
lokal İS
korporativ İS
komanda İS
qrup İS
şәbәkә İS
Sual: Müәyyәn işçi qrupun üzvlәri tәrәfindәn kollektiv istifadә olunması üçün nәzәrdә
tutulan vә әksәr halda lokal kompüter şәbәkәsindә yaradılan informasiya sistemi necә
adlanır? (Çәki: 1)
lokal İS
korporativ İS

komanda İS
qrup İS
şәbәkә İS
Sual: İşçi qruplar üçün İSin inkişafı nәticәsindә yaradılan vә mәsafәyә görә sәpәlәnmiş
qovşaqlarla vә şәbәkәlәrlә xarakterizә olunan iri kompaniyalar üçün nәzәrdә tutulan
informasiya sistemi necә adlanır? (Çәki: 1)
lokal İS
korporativ İS
komanda İS
qrup İS
şәbәkә İS
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Sual: “İdarә olunan obyektә onun mәqsәdyönlü fәaliyyәtini vә ya inkişafını tәmin etmәk
üçün mövcud informasiya әsasında mümkün tәsirlәr çoxluğundan seçilmiş tәsirdir”
ifadәsi nәyi bildirir? (Çәki: 1)
nәzarәti
tәnzimlәmәni
idarәetmәni
uçotu
planlaşdırmanı
Sual: Geniş nomenklatura, qeyristabillik, buraxılışın qeyristabilliyi vә tәkbir nüsxәlәrlә
xarakterizә olunan istehsalat necә adlanır? (Çәki: 1)
seriyalı istehsalat
kütlәvi istehsalat
sifarişlә istehsalat
tәkbir istehsalat
mәrkәzlәşdirilmiş istehsalat
Sual: Mәhdud nomenklatura vә mәhsulun vaxtaşırı tәkrarlanan partiyalarla buraxılması
ilә xarakterizә olunan istehsalat necә adlanır? (Çәki: 1)
seriyalı istehsalat
kütlәvi istehsalat
sifarişlә istehsalat
tәkbir istehsalat

mәrkәzlәşdirilmiş istehsalat
Sual: Dar nomenklatura, uzun müddәt әrzindә davam edәn böyük hәcmdә mәhsul
istehsalı ilә xarakterizә olunan istehsalat necә adlanır? (Çәki: 1)
seriyalı istehsalat
[yeni cavab]
mәrkәzlәşdirilmiş istehsalat
kütlәvi istehsalat
sifarişlә istehsalat
tәkbir istehsalat
Sual: Aşağıda sadalananlardan istehsalat sistemlәrinin tiplәrinә aid olmayanı göstәrin:
(Çәki: 1)
anbara görә hazırlama
anbara görә yığma
sifarişә görә yığma
sifarişә görә hazırlama
sifarişә görә quraşdırma
Sual: İstehsalat prosesinә aid olmayan fazanı göstәrin: (Çәki: 1)
hazırlıq
emaletmә
tәnzimlәmә
yığma
sınaq
Sual: İdarәetmә funksiyalarının әksәriyyәtinin müәssisә sәviyyәsindә reallaşdırıldığı
idarәetmә sistemi necә adlanır? (Çәki: 1)
seriyalı
mәrkәzlәşdirilmiş
kütlәvi
mәrkәzlәşdirilmәmiş
tәkbir
Sual: İdarәetmә funksiyalarının tam dәstinin bölmәlәr üzrә reallaşdırıldığı idarәetmә
sistemi necә adlanır? (Çәki: 1)
seriyalı
mәrkәzlәşdirilmiş
kütlәvi
mәrkәzlәşdirilmәmiş
tәkbir
Sual: Ölçülәrinә görә müәssisәlәri necә tәsniflәndirmәk olar? (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri islehsal edәn vә istehlak malları istehsal edәn

diskret vә fasilәsiz
böyük, orta vә kiçik
tәkbir, seriyalı vә kütlәvi
qapalı vә açıq dövrәli
Sual: Ölçülәrinә görә neçә cür müәssisә var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
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Sual: Optimal idarәetmә nәzәriyyәsindәn istifadә edilmәsi aşağıda sadalananlardan
hansının mövcud olmasını nәzәrdә tutmur? (Çәki: 1)
müәssisәnin dinamik modeli;
müәssisәnin fәaliyyәt müddәti;
idarәetmә sisteminin modeli;
optimallaşdırma kriterisi;
müәssisәyә xarici tәsirlәrin vә informasiya sapmalarının (xarici sapmaların vә
küylәrin) modeli.
Sual: İdarәetmәnin hansı funksiyası idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş
şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını) tәyin edir? (Çәki: 1)
planlaşdırma
uçot
tәnzimlәmә
nәzarәt
proqnozlaşdırma
Sual: İdarәetmәnin hansı funksiyası idarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki
vәziyyәtini tәyin edir? (Çәki: 1)
planlaşdırma
tәnzimlәmә
nәzarәt
uçot
proqnozlaşdırma

Sual: İdarәetmәnin hansı funksiyası diskret vaxt anlarında idarә olunan prosesin
planlaşdırılmış vә faktiki vәziyyәtlәri arasında sapmaları tәyin edir? (Çәki: 1)
planlaşdırma
tәnzimlәmә
nәzarәt
uçot
proqnozlaşdırma
Sual: İdarәetmәnin hansı funksiyası verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan
prosesin fәaliyyәtini tәmin edir? (Çәki: 1)
planlaşdırma
tәnzimlәmә
nәzarәt
uçot
proqnozlaşdırma
Sual: İdarәetmәnin hansı funksiyası idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin
necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir vә planlaşdırılmış nәticәlәrin әldә edilmәsinә tәsir
edәn faktları aşkar edir? (Çәki: 1)
analiz
tәnzimlәmә
nәzarәt
uçot
proqnozlaşdırma
Sual: İdarәetmәnin hansı funksiyası idarә olunan prosesin gәlәcәkdә ehtimal olunan
xarakteristikalarını tәyin edir? (Çәki: 1)
planlaşdırma
tәnzimlәmә
nәzarәt
uçot
proqnozlaşdırma
Sual: İstehsalatın xarakterinә görә istehsalat müәssisәlәrini necә tәsniflәndirmәk olar?
(Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri islehsal edәn vә istehlak malları istehsal edәn
diskret vә fasilәsiz
böyük, orta vә kiçik
tәkbir, seriyalı vә kütlәvi
qapalı vә açıq dövrәli
Sual: Son mәhsulun bütövlükdә hazırlanıb sifarişi gözlәyәrәk anbarda saxlanması
istehsalat sistemlәrinin hansı tipinә aiddir? (Çәki: 1)
anbara görә hazırlama

sifarişә görә layihәlәndirmә
sifarişә görә yığma
sifarişә görә hazırlama
sifarişә görә quraşdırma
Sual: Yüksәk sәviyyәdә yığılma vahidlәrinә qәdәr mәmulatın bütün komponentlәrinin
әvvәlcәdәn hazırlanıb anbara daxil edilmәsi istehsalat sistemlәrinin hansı tipinә aiddir?
(Çәki: 1)
anbara görә hazırlama
sifarişә görә layihәlәndirmә
sifarişә görә yığma
sifarişә görә hazırlama
sifarişә görә quraşdırma
Sual: İstehsalatın texniki hazırlığının yerinә yetirilmәsi vә materialların lazımi ehtiyatının
yaradılması istehsalat sistemlәrinin hansı tipinә aiddir? (Çәki: 1)
anbara görә hazırlama
sifarişә görә layihәlәndirmә
sifarişә görә yığma
sifarişә görә hazırlama
sifarişә görә quraşdırma
Sual: İstehsalatın texniki hazırlığına yalnız sifariş daxil olandan sonra başlanılması
istehsalat sistemlәrinin hansı tipinә aiddir? (Çәki: 1)
anbara görә hazırlama
sifarişә görә layihәlәndirmә
sifarişә görә yığma
sifarişә görә hazırlama
sifarişә görә quraşdırma
Sual: İstehsal olunan mәhsulun xarakterinә görә istehsalat müәssisәlәrini necә
tәsniflәndirmәk olar? (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri islehsal edәn vә istehlak malları istehsal edәn
diskret vә fasilәsiz
böyük, orta vә kiçik
tәkbir, seriyalı vә kütlәvi
qapalı vә açıq dövrәli
Sual: İstehsalatın hansı tiplәri var? (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri islehsal edәn vә istehlak malları istehsal edәn
diskret vә fasilәsiz
böyük, orta vә kiçik
tәkbir, seriyalı vә kütlәvi
qapalı vә açıq dövrәli

Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin nәzarәt funksiyasına aid olanı göstәrin:
(Çәki: 1)
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını)
tәyin edir
idarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir
idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir
vә planlaşdırılmış nәticәlәrin әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir
diskret vaxt anlarında idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vә faktiki vәziyyәtlәri
arasında sapmaları tәyin edir
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin tәnzimlәmә funksiyasına aid olanı
göstәrin: (Çәki: 1)
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını)
tәyin edir
idarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir
idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir
vә planlaşdırılmış nәticәlәrin әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir
diskret vaxt anlarında idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vә faktiki vәziyyәtlәri
arasında sapmaları tәyin edir
Sual: İstehsalatın neçә tipi var? (Çәki: 1)
2
3
6
4
5
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Sual: Qәrar qәbuletmә nәdir? (Çәki: 1)
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan
proqram tәminatıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiya axınlarının öyrәnilmәsi
üsullarıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiyanın tәhlili prosesidir
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması,
saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr
bazasıdır

insan dәrrakәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnәn proqram
mәhsuludur
Sual: Tipindәn asılı olmayaraq hәr bir müәssisә tәşkilati baxımdan hansı bölmәlәrdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)
әsas istehsalat vә ya sexlәr
kömәkçi istehsalatlar vә xidmәtlәr
funksional şöbәlәr
xammal vә hazır mәhsul anbarları
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Aşağı sәviyyәnin menecerlәri hansı funksiyaları yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Texnikiiqtisadi idarәetmә mәsәlәlәrini müәssisә üzrә bütövlükdә hәll edirlәr.
Müәssisәnin vә sexlәrin operativistehsalat idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә
yetirirlәr.
Sexlәrin texnikiiqtisadi idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr.
Baş verәn istehsalat situasiyalarına operativ reaksiya verirlәr.
Texnoloji xәtlәr üzrә texnikiiqtisadi vә operativistehsalat mәsәlәlәrini reallaşdırırlar.
Sual: Orta sәviyyәnin menecerlәri hansı funksiyaları yerinә yetirirlәr? 1. Texnikiiqtisadi
idarәetmә mәsәlәlәrini müәssisә üzrә bütövlükdә hәll edirlәr. 2. Müәssisәnin vә sexlәrin
operativistehsalat idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr. 3. Sexlәrin texnikiiqtisadi
idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr. 4. Baş verәn istehsalat situasiyalarına
operativ reaksiya verirlәr. 5. Texnoloji xәtlәr üzrә texnikiiqtisadi vә operativistehsalat
mәsәlәlәrini reallaşdırırlar. (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 4, 5
2, 4, 5
Sual: Yuxarı sәviyyәnin menecerlәri hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Texnikiiqtisadi idarәetmә mәsәlәlәrini müәssisә üzrә bütövlükdә hәll edirlәr.
Müәssisәnin vә sexlәrin operativistehsalat idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә
yetirirlәr.
Sexlәrin texnikiiqtisadi idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr.
Baş verәn istehsalat situasiyalarına operativ reaksiya verirlәr.
Texnoloji xәtlәr üzrә texnikiiqtisadi vә operativistehsalat mәsәlәlәrini reallaşdırırlar.
Sual: Müәssisәnin idarәetmә sisteminin sәviyyәlәrini göstәrin: 1. müәssisәnin
bütövlükdә idarә edilmәsi 2. resursların idarә edilmәsi 3. sexlәrin idarә edilmәsi 4.
texnoloji xәtlәrin (qurğuların) idarә edilmәsi 5. işçi qüvvәsinin idarә edilmәsi (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 4, 5
1, 3, 4
1, 4, 5

1, 2, 4
Sual: Aşağıda sadalananlardan istehsalat sistemlәrinin tiplәrinә aid olanı göstәrin: (Çәki:
1)
anbara görә hazırlama
sifarişә görә quraşdırma
sifarişә görә yığma
sifarişә görә hazırlama
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin planlaşdırma funksiyasına aid olanı
göstәrin: (Çәki: 1)
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını)
tәyin edir
diskret vaxt anlarında idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vә faktiki vәziyyәtlәri
arasında sapmaları tәyin edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir
idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir
vә planlaşdırılmış nәticәlәrin әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә ehtimal olunan xarakteristikalarını tәyin edir
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin uçot funksiyasına aid olanı göstәrin: (Çәki:
1)
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını)
tәyin edir
idarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir
idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir
vә planlaşdırılmış nәticәlәrin әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә ehtimal olunan xarakteristikalarını tәyin edir
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin analiz funksiyasına aid olanı göstәrin:
(Çәki: 1)
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını)
tәyin edir
idarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir
idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir
vә planlaşdırılmış nәticәlәrin әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir
diskret vaxt anlarında idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vә faktiki vәziyyәtlәri
arasında sapmaları tәyin edir
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin proqnozlaşdırma funksiyasına aid olanı
göstәrin: (Çәki: 1)
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını)
tәyin edir

idarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir
idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir
vә planlaşdırılmış nәticәlәrin әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә ehtimal olunan xarakteristikalarını tәyin edir
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Sual: MRP sistemi nәdir? (Çәki: 1)
material tәlәbatlarının planlaşdırılması sistemidir
istehsalat resurslarının planlaşdırılması sistemidir
istehsalat güclәrinin planlaşdırılması sistemidir
istehsalatın planlaşdırılması sistemidir
müәssisәnin ümumi fәaliyyәtinin vә satışın planlaşdırılması sistemidir
Sual: MRPII sistemi nәdir? (Çәki: 1)
material tәlәbatlarının planlaşdırılması sistemidir
istehsalat resurslarının planlaşdırılması sistemidir
resurslara tәlәbatın planlaşdırılması sistemidir
güclәrin ümumi planlaşdırılması sistemidir
müәssisәnin resurslarının planlaşdırılması sistemidir
Sual: İstehsalat prosesinin reallaşdırılması üçün idarәetmә tәsirlәrinin hasil edilmәsi
hansı funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
statistik uçot vә hesabat funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
qәrar qәbuletmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: Müәssisәdә maliyyәnin idarә edilmәsinin avtomatlaşdırılması aşağıda
sadalananlardan nәyi tәmin etmir? (Çәki: 1)
maliyyәyә nәzarәtin güclәndirilmәsini
kreditlәrin vә debutorlarla hesabların tam idarә edilmәsi ilә pul vәsaitlәri
dövriyyәsinin yaxşılaşdırılmasını
tәdarükçilәrlә hesablaşmaların avtomatlaşdırılması ilә pul vәsaitlәrinin idarә
edilmәsinin optimallaşdırılmasını
texnoloji proseslәrin layihәlәndirilmәsini vә istehsalatın avtomatlaşdırılmasını

әsas vәsaitlәrin daha sәmәrәli idarә edilmәsi hesabına kapital qoyuluşlarından әldә
edilәn gәlirlәrin maksimumlaşdırılmasını
Sual: Material proseslәrinin idarә edilmәsi idarәetmәnin hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)
texniki idarәetmә
texnoloji idarәetmә
proqramlı idarәetmә
struktur idarәetmә
tәşkilati idarәetmә
Sual: Müәssisәnin tәşkilati idarәetmә funksiyalarına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
texniki hazırlıq
planlaşdırma
uçot
tәnzimlәmә
sadalananların hamısı doğrudur
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Sual: MRPII sisteminin hәr bir planlaşdırma sәviyyәsi hansı parametrlә xarakterizә
olunmur? (Çәki: 1)
planlaşdırmanın detallaşdırma dәrәcәsi
planlaşdırma şәraiti
şәrtlәrin sayı
şәrtlәrin növü
mәhdudiyyәtlәrin növü
Sual: MRPII sisteminә aid olmayan funksional modulu göstәrin: (Çәki: 1)
biznes–planlaşdırma
müәssisәnin ümumi fәaliyyәtinin vә satışın planlaşdırılması
istehsalatın planlaşdırılması
istehsalat güclәrinin planlaşdırılması
tәlәbatın proqnozlaşdırılması
Sual: MRPII sisteminә aid olmayan funksional modulu göstәrin: (Çәki: 1)
biznes–planlaşdırma
müәssisәnin ümumi fәaliyyәtinin vә satışın planlaşdırılması

xәrclәrin idarә edilmәsi
istehsalat güclәrinin planlaşdırılması
mәhsul buraxılışının qrafikinin qurulması
Sual: MRPII sisteminә aid olmayan funksional modulu göstәrin: (Çәki: 1)
biznes–planlaşdırma
mәhsulun tәrkibinin idarә edilmәsi
istehsalatın operativ idarә olunması
istehsalat güclәrinin planlaşdırılması
mәhsul buraxılışının qrafikinin qurulması
Sual: Texnoloji xәtlәrin vә qurğuların vaxt vә texniki parametrlәrini tәyin edәn tәqvim
planlaşdırması, real vaxtda situasiyaların uçotu, analizi vә qәrar qәbuletmә aşağıda
sadalanan hansı funksiyaya aiddir? (Çәki: 1)
mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
statistik uçot vә hesabat funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
qәrar qәbuletmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: İstehsalat prosesinin gedişini operativ analiz edib, lazımi qәrarlar qәbul etmәk üçün
lazımi informasiyanın toplanması hansı funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
operativ uçot vә hesabat funksiyasının
statistik uçot vә hesabat funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: Mәmulatın konstruksiyasının hazırlanması ilә bağlı olan idarәetmә funksiyası hansı
funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
istehsalatın konstruktor hazırlığı funksiyasının
planlaşdırma funksiyasının
analiz funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: Hәll olunan mәsәlәlәrin detallaşdırılması baxımından istehsalatın menecmentindә
idarәetmә neçә sәviyyәdә aparılır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İdarәetmәnin neçә növünü ayırırlar? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6
Sual: İdarәetmәnin hansı növlәri var? 1. texniki idarәetmә 2. texnoloji idarәetmә 3.
proqramlı idarәetmә 4. struktur idarәetmә 5. tәşkilati idarәetmә (Çәki: 1)
1, 4
2, 5
1, 5
1, 3
4, 5
Sual: İnformasiya proseslәrinin idarә edilmәsi idarәetmәnin hansı növünә aiddir? (Çәki:
1)
texniki idarәetmә
texnoloji idarәetmә
proqramlı idarәetmә
struktur idarәetmә
tәşkilati idarәetmә
Sual: İstehsalatın texniki hazırlığı hansı istiqamәtlәrdә aparılır? 1. konstruktor hazırlığı 2.
layihә hazırlığı 3. proqram hazırlığı 4. texnoloji hazırlıq 5. texniki hazırlıq (Çәki: 1)
1, 4
2, 5
1, 5
2, 3
2, 4
Sual: Tәkbir istehsalat nәdir? (Çәki: 1)
Mәhdud nomenklatura vә mәhsulun vaxtaşırı tәkrarlanan partiyalarla buraxılması ilә
xarakterizә olunan istehsalatdır.
Dar nomenklatura, uzun müddәt әrzindә davam edәn böyük hәcmdә mәhsul
istehsalı ilә xarakterizә olunan istehsalatdır.
İstehsal vasitәlәri istehsal edәn istehsalatdır.
İstehlak vasitәlәri istehsal edәn istehsalatdır.
Geniş nomenklatura, qeyristabillik, buraxılışın qeyristabilliyi vә tәkbir nüsxәlәrlә
xarakterizә olunan istehsalatdır.
Sual: Seriyalı istehsalat nәdir? (Çәki: 1)
Geniş nomenklatura, qeyristabillik, buraxılışın qeyristabilliyi vә tәkbir nüsxәlәrlә
xarakterizә olunan istehsalatdır.
Dar nomenklatura, uzun müddәt әrzindә davam edәn böyük hәcmdә mәhsul
istehsalı ilә xarakterizә olunan istehsalatdır.
İstehsal vasitәlәri istehsal edәn istehsalatdır.

İstehlak vasitәlәri istehsal edәn istehsalatdır.
Mәhdud nomenklatura vә mәhsulun vaxtaşırı tәkrarlanan partiyalarla buraxılması ilә
xarakterizә olunan istehsalatdır.
Sual: Kütlәvi istehsalat nәdir? (Çәki: 1)
Mәhdud nomenklatura vә mәhsulun vaxtaşırı tәkrarlanan partiyalarla buraxılması ilә
xarakterizә olunan istehsalatdır.
Geniş nomenklatura, qeyristabillik, buraxılışın qeyristabilliyi vә tәkbir nüsxәlәrlә
xarakterizә olunan istehsalatdır.
Dar nomenklatura, uzun müddәt әrzindә davam edәn böyük hәcmdә mәhsul
istehsalı ilә xarakterizә olunan istehsalatdır.
İstehsal vasitәlәri istehsal edәn istehsalatdır.
İstehlak vasitәlәri istehsal edәn istehsalatdır.
Sual: İdarәetmәnin planlaşdırma funksiyasına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
İdarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir.
Diskret vaxt anlarında idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vә faktiki vәziyyәtlәri
arasında sapmaları tәyin edir.
Verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir.
İdarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir
vә planlaşdırılmış nәticәlәrin әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir.
Prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini tәyin edir.
Sual: İnsanların idarә edilmәsi idarәetmәnin hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)
material proseslәrini idarәetmә
texnoloji idarәetmә
texniki idarәetmә
proqramla idarәetmә
tәşkilati idarәetmә
Sual: Mexanizmlәrin idarә edilmәsi idarәetmәnin hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)
tәşkilati idarәetmә
informasiya proseslәrini idarәetmә
texniki idarәetmә
proqramla idarәetmә
texnoloji idarәetmә
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Sual: Buraxılan mәhsulların verilmiş xassәlәrini tәmin etmәk, material vә vaxt
resurslarını minimumlaşdırmaq hansı funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
planlaşdırma funksiyasının
analiz funksiyasının
istehsalatın texnoloji hazırlığı funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: Mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
hesabına gәlirin vә mәhsulun reallaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxilin artırılması hansı
funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
analiz funksiyasının
texnikiiqtisadi planlaşdırma funksiyasının
istehsalatın texnoloji hazırlığı funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi hansı funksiyanın
mәqsәdidir? (Çәki: 1)
analiz funksiyasının
istehsalatın texnoloji hazırlığı funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
operativistehsalat planlaşdırması funksiyasının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi hansı funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
analiz funksiyasının
istehsalatın texnoloji hazırlığı funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: Müәssisәnin istehsalat fәaliyyәtinin reallaşdırılması prosesindә iqtisadi vә maliyyә
hadisәlәrinin baş vermәsi meyillәrini aşkara çıxarmaq üçün informasiyanın hazırlanması
vә emalı hansı funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
analiz funksiyasının
statistik uçot vә hesabat funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: Normal vәziyyәtdәn sapmaların baş vermәsi sәbәblәrini aradan qaldırmaq
mәqsәdilә konkret idarәetmә qәrarlarının çıxarılması üçün informasiya hazırlanması

hansı funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
analiz funksiyalarının
statistik uçot vә hesabat funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn müәssisәdә tәşkilati idarәetmәnin istehsalatın
konstruktor hazırlığı funksiyasına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәmulatın konstruksiyasının hazırlanması ilә bağlı olan idarәetmә funksiyasıdır
mәmulatın hazırlanması üçün texnoloji prosesi yaratmaqdan ibarәt olub, baş
texnoloq, baş mexanik vә baş energetik şöbәlәrl tәrәfindәn yerinә yetirilir
texnikiiqtisadi vә operativ istehsalat planlaşdırmasını reallaşdırır
müәssisәnin, sexlәrin, texnoloji xәtlәrin vә qurğuların sәmәrәli fәaliyyәtinin texniki
iqtisadi göstәricilәrinin plan qiymәtlәri tәyin edilir
müәssisә, sexlәr vә sahәlәr sәviyyәsindә istehsalatın bilavasitә idarә edilmәsini
tәmin edir, istehsalat tapşırıqlarını vә texnikiiqtisadi göstәricilәri maksimıım
detallaşdırmaqla konkret icraçıya çatdırır, tapşırıqları müәssisәnin bütün hissәlәri
arasında nomenklaturaya, miqdara vә vaxta görә uzlaşdırır
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn müәssisәdә tәşkilati idarәetmәnin istehsalatın texnoloji
hazırlığı funksiyasına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәmulatın konstruksiyasının hazırlanması ilә bağlı olan idarәetmә funksiyasıdır
mәmulatın hazırlanması üçün texnoloji prosesi yaratmaqdan ibarәt olub, baş
texnoloq, baş mexanik vә baş energetik şöbәlәrl tәrәfindәn yerinә yetirilir
texnikiiqtisadi vә operativ istehsalat planlaşdırmasını reallaşdırır
müәssisәnin, sexlәrin, texnoloji xәtlәrin vә qurğuların sәmәrәli fәaliyyәtinin texniki
iqtisadi göstәricilәrinin plan qiymәtlәri tәyin edilir
müәssisә, sexlәr vә sahәlәr sәviyyәsindә istehsalatın bilavasitә idarә edilmәsini
tәmin edir, istehsalat tapşırıqlarını vә texnikiiqtisadi göstәricilәri maksimıım
detallaşdırmaqla konkret icraçıya çatdırır, tapşırıqları müәssisәnin bütün hissәlәri
arasında nomenklaturaya, miqdara vә vaxta görә uzlaşdırır
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn müәssisәdә tәşkilati idarәetmәnin texnikiiqtisadi
planlaşdırma funksiyasına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәmulatın konstruksiyasının hazırlanması ilә bağlı olan idarәetmә funksiyasıdır
mәmulatın hazırlanması üçün texnoloji prosesi yaratmaqdan ibarәt olub, baş
texnoloq, baş mexanik vә baş energetik şöbәlәrl tәrәfindәn yerinә yetirilir
müәssisәnin, sexlәrin, texnoloji xәtlәrin vә qurğuların sәmәrәli fәaliyyәtinin texniki
iqtisadi göstәricilәrinin plan qiymәtlәri tәyin edilir
müәssisә, sexlәr vә sahәlәr sәviyyәsindә istehsalatın bilavasitә idarә edilmәsini
tәmin edir, istehsalat tapşırıqlarını vә texnikiiqtisadi göstәricilәri maksimıım
detallaşdırmaqla konkret icraçıya çatdırır, tapşırıqları müәssisәnin bütün hissәlәri
arasında nomenklaturaya, miqdara vә vaxta görә uzlaşdırır
texnikiiqtisadi vә operativ istehsalat planlaşdırmasını reallaşdırır
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn müәssisәdә tәşkilati idarәetmәnin operativistehsalat
planlaşdırması funksiyasına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)

mәmulatın konstruksiyasının hazırlanması ilә bağlı olan idarәetmә funksiyasıdır
mәmulatın hazırlanması üçün texnoloji prosesi yaratmaqdan ibarәt olub, baş
texnoloq, baş mexanik vә baş energetik şöbәlәrl tәrәfindәn yerinә yetirilir
texnikiiqtisadi vә operativ istehsalat planlaşdırmasını reallaşdırır
müәssisәnin, sexlәrin, texnoloji xәtlәrin vә qurğuların sәmәrәli fәaliyyәtinin texniki
iqtisadi göstәricilәrinin plan qiymәtlәri tәyin edilir
müәssisә, sexlәr vә sahәlәr sәviyyәsindә istehsalatın bilavasitә idarә edilmәsini
tәmin edir, istehsalat tapşırıqlarını vә texnikiiqtisadi göstәricilәri maksimıım
detallaşdırmaqla konkret icraçıya çatdırır, tapşırıqları müәssisәnin bütün hissәlәri
arasında nomenklaturaya, miqdara vә vaxta görә uzlaşdırır
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn müәssisәdә tәşkilati idarәetmәnin mühasibat uçotu vә
hesabatı funksiyasına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәmulatın konstruksiyasının hazırlanması ilә bağlı olan idarәetmә funksiyasıdır
mәmulatın hazırlanması üçün texnoloji prosesi yaratmaqdan ibarәt olub, baş
texnoloq, baş mexanik vә baş energetik şöbәlәrl tәrәfindәn yerinә yetirilir
uçotun müxtәlif növlәrini (ilkin, analitik vә sintetik) vahid şәkildә birlәşdirәn
funksiyadır vә uçotun әsas sahәlәri üzrә (әmәk vә әmәk haqqının, әsas vәsaitlәrin,
material resurslarının, hazır mәhsulun, maliyyәnin, istehsalat xәrclәrinin uçotu, yekun
uçotu) yerinә yetirilir
müәssisәnin, sexlәrin, texnoloji xәtlәrin vә qurğuların sәmәrәli fәaliyyәtinin texniki
iqtisadi göstәricilәrinin plan qiymәtlәri tәyin edilir
xüsusi statistik metodlardan istifadә etmәklә müәssisәnin iqtisadi vә maliyyә
vәziyyәtini tәyin edәn funksiyadır
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn müәssisәdә tәşkilati idarәetmәnin statistik uçot vә
hesabat funksiyasına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
mәmulatın konstruksiyasının hazırlanması ilә bağlı olan idarәetmә funksiyasıdır
mәmulatın hazırlanması üçün texnoloji prosesi yaratmaqdan ibarәt olub, baş
texnoloq, baş mexanik vә baş energetik şöbәlәrl tәrәfindәn yerinә yetirilir
uçotun müxtәlif növlәrini (ilkin, analitik vә sintetik) vahid şәkildә birlәşdirәn
funksiyadır vә uçotun әsas sahәlәri üzrә (әmәk vә әmәk haqqının, әsas vәsaitlәrin,
material resurslarının, hazır mәhsulun, maliyyәnin, istehsalat xәrclәrinin uçotu, yekun
uçotu) yerinә yetirilir
müәssisәnin, sexlәrin, texnoloji xәtlәrin vә qurğuların sәmәrәli fәaliyyәtinin texniki
iqtisadi göstәricilәrinin plan qiymәtlәri tәyin edilir
xüsusi statistik metodlardan istifadә etmәklә müәssisәnin iqtisadi vә maliyyә
vәziyyәtini tәyin edәn funksiyadır
Sual: Anbara görә hazırlama nә demәkdir? (Çәki: 1)
Yüksәk sәviyyәdә yığılma vahidlәrinә qәdәr mәmulatın bütün komponentlәri
әvvәlcәdәn hazırlanır vә anbara daxil edilir.
İstehsalatın texniki hazırlığı yerinә yetirilir vә materialların lazımi ehtiyatı yaradılır.
İstehsalatın texniki hazırlığına yalnız sifariş daxil olandan sonra başlanılır.
Uzun müddәt әrzindә davam edәn böyük hәcmdә mәhsul istehsal edilir.
Son mәhsul bütövlükdә hazırlanır vә sifarişi gözlәyәrәk anbarda saxlanır.
Sual: Sifarişә görә yığma nә demәkdir? (Çәki: 1)

Son mәhsul bütövlükdә hazırlanır vә sifarişi gözlәyәrәk anbarda saxlanır.
İstehsalatın texniki hazırlığı yerinә yetirilir vә materialların lazımi ehtiyatı yaradılır.
İstehsalatın texniki hazırlığına yalnız sifariş daxil olandan sonra başlanılır.
Uzun müddәt әrzindә davam edәn böyük hәcmdә mәhsul istehsal edilir.
Yüksәk sәviyyәdә yığılma vahidlәrinә qәdәr mәmulatın bütün komponentlәri
әvvәlcәdәn hazırlanır vә anbara daxil edilir.
Sual: Sifarişә görә hazırlama nә demәkdir? (Çәki: 1)
Son mәhsul bütövlükdә hazırlanır vә sifarişi gözlәyәrәk anbarda saxlanır.
Yüksәk sәviyyәdә yığılma vahidlәrinә qәdәr mәmulatın bütün komponentlәri
әvvәlcәdәn hazırlanır vә anbara daxil edilir.
İstehsalatın texniki hazırlığına yalnız sifariş daxil olandan sonra başlanılır.
Uzun müddәt әrzindә davam edәn böyük hәcmdә mәhsul istehsal edilir.
İstehsalatın texniki hazırlığı yerinә yetirilir vә materialların lazımi ehtiyatı yaradılır.
Sual: Sifarişә görә quraşdırma nә demәkdir? (Çәki: 1)
Son mәhsul bütövlükdә hazırlanır vә sifarişi gözlәyәrәk anbarda saxlanır.
Yüksәk sәviyyәdә yığılma vahidlәrinә qәdәr mәmulatın bütün komponentlәri
әvvәlcәdәn hazırlanır vә anbara daxil edilir.
İstehsalatın texniki hazırlığı yerinә yetirilir vә materialların lazımi ehtiyatı yaradılır.
Uzun müddәt әrzindә davam edәn böyük hәcmdә mәhsul istehsal edilir.
İstehsalatın texniki hazırlığına yalnız sifariş daxil olandan sonra başlanılır.
Sual: Yuxarı sәviyyәnin menecerlәri hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Müәssisәnin vә sexlәrin operativistehsalat idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә
yetirirlәr.
Sexlәrin texnikiiqtisadi idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr.
Baş verәn istehsalat situasiyalarına operativ reaksiya verirlәr.
Texnoloji xәtlәr üzrә texnikiiqtisadi vә operativistehsalat mәsәlәlәrini reallaşdırırlar.
Resursları paylayır vә planlaşdırılmış gәlirin alınması mövqeyindәn istehsalatın
sәmәrәliliyinә nәzarәt edirlәr.
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Sual: Xarici yaddaş xidmәt edir ... (Çәki: 1)
verilmiş proqram üzrә kompüterin işini idarәetmәyә
mәsәlә hәlli zamanı operativ, teztez dәyişәn informasiyanın qorunub saxlanmasına
periferik qurğuların magistrala qoşulmasına

informasiyanın emalına
kompüterin qoşulu olubolmamasından asılı olmayaraq informasiyanın uzunmüddәtli
qorunub saxlanmasına
Sual: Kompüterin işlәmә sürәti nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
printerin qoşulu olubolmamasından
әmәliyyat sisteminin interfeysinin tәşkilindәn
prosessorda informasiya emalının takt tezliyindәn
emal olunan informasiyanın hәcmindәn
xarici yaddaş qurğusunun hәcmindәn
Sual: Prosessor nә mәqsәdlә istifadә edilir? (Çәki: 1)
informasiyanı uzun müddәt yadda saxlamaq üçün
informasiyanı müvәqqәti yadda saxlamaq üçün
informasiyanı emal etmәk üçün
informasiya mübadilә etmәk üçün
kompüterin bütün qurğularını birlәşdirmәk üçün
Sual: Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici: (Çәki: 1)
şin mәrtәbәlәrinin sayı
ekranın ölçülәri
operativ yaddaşın hәcmi
takt tezliyi
informasiya mübadilәsinin sürәti
Sual: Skaner informasiyanı hansı formada daxil edir? (Çәki: 1)
Mәtn
Video
Qrafik
Qrafik vә mәtn
Kağızda olduğu formada
Sual: Aşağıdakılardan hansı daimi yaddaş qurğusudur? (Çәki: 1)
RAM
BIOS
CMOS
ROM
HDD
Sual: İnformasiya daşıyıcısı deyil: (Çәki: 1)
kitab
coğrafi xәritә
oyun disketi
sәs kartı

CD
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı girişçıxış qurğusudur? (Çәki: 1)
CDROM
sәrt disk
plotter
printer
monitor
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur? (Çәki: 1)
Monitor – giriş qurğusudur
Klaviatura – giriş qurğusudur
Notebook tipli kompüter – cib kalkulyatorudur
CDROM – çıxış qurğusudur
Digitayzer – çıxış qurğusudur
Sual: Printerin sürәti vahidi nәdir? (Çәki: 1)
hers
bit
bit/mm
ppm
cavabların hamısı sәhvdir
Sual: Ana plata ... (Çәki: 1)
informasiyanı uzun müddәt yadda saxlamaq üçündür
informasiyanı müvәqqәti yadda saxlamaq üçündür
informasiyanı emal etmәk üçündür
informasiya mübadilә etmәk üçündür
kompüterin bütün qurğularını әlaqәlәndirmәk üçündür
Sual: Hansı qurğu çıxış qurğusu deyil? (Çәki: 1)
monitor
videokart
printer
plotter
CDROM
Sual: BIOS harada yerlәşir? (Çәki: 1)
xarici yaddaş qurğusunda
әmәli yaddaş qurğusunda
prosessorda
HDDdә
daimi yaddaş qurğusunda
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Sual: Periferik qurğular hansı funksiyanı yerinә yetirir? (Çәki: 1)
verilmiş proqram üzrә kompüterin işini idarә edir
informasiyanı qoruyub saxlayır
informasiyanı daxil edir vә çıxarır
informasiyanı emal edir
informasiyanın surәtini çıxarır
Sual: Xarici yaddaş qurğusuna aiddir: (Çәki: 1)
drayver
monitor
prosessor
sәrt disk
әmәli yaddaş qurğusu
Sual: Әmәli yaddaş qurğusu  ... (Çәki: 1)
kompüterdә daim mövcud olmalı informasiyanın saxlandığı yaddaşdır
komputerin qoşulu olubolmamasından asılı olmayan informasiyanın saxlandığı
yaddaşdır
kompüter qoşulu olarkәn yerinә yetirilәn proqramın vә bu proqramın bilavasitә
işlәdiyi verilәnlәrin saxlandığı yaddaşdır
kompüterlә istifadәçinin dialoqunu tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş proqramların
saxlandığı yaddaşdır
kompüteri işә salan informasiyanın saxlandığı yaddaşdır
Sual: CMOS–un әsas funksiyası nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterin konfiqurasiyasını, zamanı vә tarixi yadda saxlayır
İnformasiyanın prosessora ötürülmәsini tәmin edir
Xarici yaddaş qurğusudur
İnformasiyanın daxil vә xaric edilmәsini tәmin edir
Әmәliyyat sistemini yüklәyir
Sual: Keşyaddaşın tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
Daimi yaddaş qurğusudur
Saatı vә tarixi yadda saxlayır
Video görüntünü tәmin edir

Sistemin işlәmә sürәtini tәmin edir
İnformasiyanı kompüterә daxil edir
Sual: Hansı doğrudur? “Kompüter  .... olmadan istifadә oluna bilәr”. 1) prosessor 2)
daxili yaddaş 3) printer 4) CDROM (Çәki: 1)
1, 4
3, 4
1, 2
2, 4
3
Sual: Keşyaddaş nәdir? (Çәki: 1)
kompüterin qoşulu olubolmamasından asılı olmayaraq informasiyanı uzunmüddәtli
qoruyub saxlamaq üçün nәzәrdә tutulan yaddaşdır
әmәli yaddaşın teztez istifadә olunan sahәlәrinin saxlandığı yüksәk sürәtli
yaddaşdır
әmәliyyat sisteminin fayllarının saxlanması üçün nәzәrdә tutulan yaddaşdır
verilәn anda bir proqramın emal olunması üçün nәzәrdә tutulan yaddaşdır
kompüterdә informasiyanın qorunub saxlanması üçün nәzәrdә tutulan yaddaşdır
Sual: Daimi yaddaş qurğusu nәyi qoruyub saxlamağa xidmәt edir? (Çәki: 1)
iş zamanı istifadәçi proqramlarını
xüsusi qiymәtli tәtbiqi proqramları
xüsusi qiymәtli sәnәdlәri
daim istifadә olunan proqramları
kompüterin ilkin yüklәnmәsi vә onun qurğularının testdәn keçirilmәsi proqramlarını
Sual: Xarici qurğuların işini idarә edәn elektron sxemlәr nә adlanır? (Çәki: 1)
Plotter
Şifrator
Drayver
Kontroller
Skaner
Sual: Sistem blokuna daxil olmayan qurğunu göstәrin: (Çәki: 1)
RAM
ROM
Strimmer
Videokart
Floppy Disk Drive (FDD)
Sual: Әmәli yaddaşla prosessor arasında bufer olan vә әmәliyyatın yerinә yetirilmә
sürәtini artıran yaddaş nә adlanır? (Çәki: 1)
daimi yaddaş

keş yaddaş
virtual yaddaş
registr yaddaşı
daxili yaddaş
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansıları doğrudur? 1. Terabayt yaddaş tutumunun ölçü
vahididir 2. Plotter çıxış qurğusudur 3. Skaner – periferik qurğuların idarәolunma
qurğusudur 4. Әmәli yaddaş verilәnlәrin saxlandığı yaddaşdır (Çәki: 1)
1,4
2,4
1,2
1,3
2,3
Sual: Hansı qurğu daha sürәtli informasiya mübadilәsinә imkan verir? (Çәki: 1)
CDROM
HDD
flashkart
elastik disk
әmәli yaddaş
Sual: Kompüterin hansı qurğusu ana plata üzәrindә yerlәşmir? (Çәki: 1)
ROM
RAM
CMOS
videokart
strimmer
Sual: Con fon Neyman arxitekturasına görә ixtiyari kompüter hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)
sistem bloku vә monitordan
prosessor vә monitordan
hesabmәntiq qurğusu vә idarәetmә qurğusundan
girişcıxış qurğularından
mәrkәzi vә periferik hissәlәrdәn

BÖLMӘ: 0603
Ad

0603

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Sadalananlardan hansı qurğu tәsviri kompüterә ötürmәk üçün istifadә oluna bilәr?
(Çәki: 1)
skaner
rәqәmli videokamera
rәqәmli fotoaparat
mobil telefon
sadalananların hamısı
Sual: Xarici yaddaş qurğularının әsas xarasteristikalarına aid deyil: (Çәki: 1)
yaddaşın tutumu
yaddaşa daxilolma vaxtı
yazı sıxlığı  vahid uzunluqlu cığıra yazılmış informasiya miqdarı
informasiya mübadilәsinin sürәti
yaddaş qurğusunun hәndәsi ölçülәri
Sual: Bunlardan hansı kompüterin giriş qurğularıdır? (Çәki: 1)
sistem bloku, printer, klaviatura, CDROM
klaviatura, monitor, skaner, maus
monitor, klaviatura, sistem bloku, plotter
maus, printer, prosessor, klaviatura
klaviatura, CDROM, digitayzer, kamera
Sual: BIOS proqramının işi başa çatdıqdan sonra nә baş verir? (Çәki: 1)
kompüter sönür
әmәliyyat sisteminin yüklәnmә proseduru işә düşür
kompüter gözlәmә rejiminә keçir
kompüter yenidәn yüklәnir
ekranda yenidәn yüklәmәnin zәruriliyi haqqında mәlumat yaranır
Sual: Aşağıdakı hökmlәrdәn hansıları doğrudur? 1.Kompaktdisklәr kompüterin xarici
yaddaşına daxildir 2.Kompaktdisklәrdә informasiyaları tәsadüfәn pozmaq olmaz
3.Kompüter söndürüldükdә әmәli yaddaşın mәzmunu saxlanılır 4.Plotter verilәnlәrin
daxil edilmәsi qurğusudur (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 3
1, 2
1, 3
3, 4
Sual: EHMin strukturuna daxil olan bloklar: (Çәki: 1)
Hesabmәntiq qurğusu
Yaddaş qurğusu
Giriş vә çıxış qurğuları
İdarәedici qurğu
Cavabların hamısı düzdür

Sual: Sadalananlardan hansı qurğu fәrdi kompüterin konfiqurasiyasına aid deyil? (Çәki:
1)
şәbәkә kartı
sәrt disk
videokart
BIOS
hamısı aiddir
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansıları doğrudur? 1. Mәrkәzi prosessor istәnilәn vaxt
yaddaşın istәnilәn oyuğuna müraciәt edә bilmәz 2. Klaviatura verilәnlәrin daxil edilmәsi
qurğusudur 3. Әmәli yaddaş icra zamanı verilәnlәrin saxlandığı yaddaşdır 4. Keşyaddaş
böyük tutumlu çox zәif sürәtli yaddaşdır (Çәki: 1)
1, 2
2, 3
1, 3
2, 4
3, 4
Sual: Plug and Play texnologiyası nәyә imkan verir? (Çәki: 1)
Kompüterlә qurğuların işinin sinxronlaşdırılmasına
Verilmiş kompüterin konfiqurasiyası altında yeni qurğuların tәnzimlәnmәsinә
Xarici qurğuların işinin idarә olunmasına
Obyektlәrin bir yerdәn başqa yerә köçürülmәsinә
Kompüterin işinin sürәtlәnmәsinә
Sual: İnformasiya ... vasitәsilә kompüterә daxil edilir, ... yaddaşda emal olunur vә uzun
müddәt ... yaddaşda saxlanılır. (Çәki: 1)
strimmer, daimi, әmәli
mikrofon, prosessor, әmәli
klaviatura, registr, daxili
HDD, әmәli, xarici
skaner, registr, xarici
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Sual: Şәbәkәlәrin әsas topoloji sxemi hansılardır? 1.ulduz 2.şin 3.genişyayımlı şәbәkәlәr

4.halqa 5.qovşaqdanqovşağa ötürmә şәbәkәsi 6.marker şәbәkәlәr 7.kol (Çәki: 1)
1, 5, 7
1, 2, 6
2, 5, 6
1, 2, 4
3, 4, 5
Sual: Şәbәkә protokolu nәdir? (Çәki: 1)
İnformasiya mübadilәsi üsulu haqqında razılaşmadır
Serverdә fayldır
Şәbәkәdә әlaqә qurğusudur
Şәbәkә proqramıdır
Domen adlar sistemidir
Sual: Brauzer nәdir? (Çәki: 1)
poçtun çatdırılması proqramıdır
poçt müştәrisidir
axtarış sәtridir
reklam mәlumatıdır
vebsәhifәlәrә baxmaq üçün proqramdır
Sual: Doğru olanı göstәrin: (Çәki: 1)
provayder – lokal şәbәkәdә serverin resurslarına daxilolmanı tәmin edәn
proqramdır
provayder – İnternet resurslarına daxilolmanı tәmin edәn tәşkilatdır
provayder – lokal şәbәkәnin administratorudur
provayder – websәhifәlәri işlәyib hazırlayandır
provayder – webserverdir
Sual: Kommunikasiya proqram paketlәrinin tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
Mәtn sәnәdlәrinin yaradılması, tәrtibi vә redaktәsi
Cәdvәl formasında verilәnlәr üzәrindә çoxlu sayda әmәliyyatların aparılması
Böyük hәcmli informasiya massivlәrinin saxlanmasının tәşkili vә işlәnmәsi
Elektron slaydların nümayiş etdirilmәsi
Uzaq abunәçi vә şәbәkәnin informasiya resursları ilә әlaqә yaratması
Sual: HTML nәdir? (Çәki: 1)
websәhifәlәrin yaradılması üçün vasitә
proqramlaşdırma sistemi
qrafik redaktor
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
ekspert sistemi
Sual: Ulduzvari topologiyanın әn әsas elementi hesab edilir: (Çәki: 1)
hab

şәbәkә kabeli
şlüz
körpü
tәkrarlayıcı
Sual: Әgәr şәbәkәdә bütün kompüterlәr eyni hüquqa malikdirsә, belә şәbәkә necә
adlanır? (Çәki: 1)
birsәviyyәli
qlobal
lokal
qarışıq
kliyentserver әsasında qurulmuş
Sual: Kompüter şәbәkәlәrinin әrazi әlamәtinә görә neçә növü var? (Çәki: 1)
3
2
4
5
6
Sual: Kompüter şәbәkәsinin topologiyasının neçә növü var? (Çәki: 1)
4
2
3
5
1
Sual: Kompüter şәbәkәlәrinin topologiyasına aid olan sıranı göstәrin: (Çәki: 1)
şin, halqa, ulduz
ulduz, şәbәkә, halqa
halqa, agac, kabel
ağac, şin, şәbәkә
şin, unvan, qarışıq
Sual: Brauzerlerә aid olmayanları göstәrin: (Çәki: 1)
Opera
Yahoo
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Sual: Öz resurslarını şәbәkә istifadәçilәrinә tәqdim edәn kompüter necә adlanır? (Çәki:
1)
kliyent
administrator

terminal
işçi stansiya
server
Sual: İnternet xidmәtlәrini tәklif edәn müәssisә necә adlanır? (Çәki: 1)
webserver
kommutator
domen
WWW
provayder
Sual: Token Ring şәbәkәsi hansı topologiyaya aiddir? (Çәki: 1)
şin
ulduz
ağaçvari
qarışıq
halqa
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Sual: Şlüz nәdir? (Çәki: 1)
Lazımi amplitudalı siqnalları ötürәn kabeldir
Kompüter şәbәkәsinin işçi stansiyasıdır
Verilәnlәrin müxtәlif cür ötürmәlәri istifadә olunan iki şәbәkәni birlәşdirәn
kompüterdir
Tәşkilatın İnternetә qoşulan kompüteridir
Sadalananlardan heç biri deyil
Sual: Sadalanan әlaqә xәtlәrindәn yalnız qlobal şәbәkәlәrdә istifadә olunanları
hansılardır: 1 – burulmuş qoşa, 2 – kommutasiya әlaqә xәtlәri, 3 – koaksial kabel, 4 –
sputnik әlaqә xәtlәri (Çәki: 1)
1, 3
2, 3
2, 4
3, 4
hamısı

Sual: Qlobal kompüter şәbәkәsi nәdir? (Çәki: 1)
bir binada vә ya әrazidә yerlәşәn vә informasiyanı ötürmә kanalları ilә
әlaqәlәndirilmiş çoxlu sayda kompüterdir
faylserverlәr vә hostkompüterlәr yığımıdır
müәyyәn mövzu üzrә informasiya mübadilәsi sistemidir
әlaqә kanalları vasitәsilә vahid sistemә birlәşdirilәn vә uzaq mәsafәlәrdә yerlәşәn
lokal şәbәkәlәr vә kompüterlәr yığımıdır
hiperәlaqәli informasiya sistemidir
Sual: Fayl arxivlәri serverindә saxlanan fayllara daxil olmaq üçün hansı şәbәkә
protokolundan istifadә olunur? (Çәki: 1)
HTTP
TCP
IP
DNS
FTP
Sual: Internet şәbәkәsinә qoşulan kompüter mütlәq malik olmalıdır: (Çәki: 1)
websәhifәlәrә
URLünvana
domen ada
IPünvana
ev websәhifәsinә
Sual: Hansı әlaqә xәttindә verilәnlәrin ötürülmәsi sürәti yüksәkdir? (Çәki: 1)
optiklifli
sputnik
koaksial
WiFi
infraqırmızı
Sual: Mövcud olmayan әlaqә xәttini göstәrin: (Çәki: 1)
kabel
sualtı radiokanallar
yerüstü radiokanallar
sputnik әlaqәsi
simli
Sual: Eyni tipli şәbәkәlәrin birlәşdirilmәsi üçün nә tәlәb olunur? (Çәki: 1)
tәkrarlayıcı
körpü
marşrutizator
şlüz
kommutator

Sual: Sadalananlardan hansı domen dövlәt tәşkilatlarına aiddir? (Çәki: 1)
com
mil
net
edu
gov
Sual: Telekonfrans tәşkili üçün istifadә edilir: (Çәki: 1)
FTP
USENET
TELNET
Email
WWW
Sual: Kompüter şәbәkәlәrindә istifadә olunan rabitә növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
telefon xәtlәri
kabellәr
radiokanallar
peyk rabitәsi
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Lokal şәbәkәnin qurulması üçün tәlәb olunan әsas avadanlıq deyil: (Çәki: 1)
körpü
şlüz
sviç
hab
skaner
Sual: İnternetin xidmәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Elektron poçt (email)
Telekonfrans (UseNet)
Uzaqda yerlәşmiş terminalların emalı sistemi (TelNet)
Hipermәtnә istinad etmәklә sәnәdlәrin axtarışı vә ötürülmәsi (WWW)
Verilәnlәr bazasının yaradılması
Sual: Lokal şәbәkәlәrdә kompüterlәrin birlәşdirilmәsinin ümumi sxemi necә adlanır?
(Çәki: 1)
arxitektura
tipologiya
protokol
domen
topologiya
Sual: İnternetin FTP xidmәti .... üçündür. Cümlәni tamamlayın. (Çәki: 1)
elektron poçt mübadilәsini hәyata keçirmәk

websәhifәlәri yaratmaq, qәbul etmәk vә ötürmәk
real zaman rejimindә ünsiyyәt
lazımi mәlumatı axtarmaq
istәnilәn formatlı faylların mübadilәsi
Sual: Ethernet şәbәkәsi hansı topologiyaya aiddir? (Çәki: 1)
halqa
ulduz
ağaçvari
qarışıq
şin
Sual: Archnet şәbәkәsi hansı topologiyaya aiddir? (Çәki: 1)
şin
halqa
ağaçvari
qarışıq
ulduz
Sual: İnformasiyanın ötürülmә sürәti hansı vahidlә ölçülür? (Çәki: 1)
bayt
bit
bayt/san
Kilobayt
Mbit/san
Sual: Hansı topologiyaya malik şәbәkәlәrdә müxtәlif düyün nöqtәlәri (kompüterlәr)
koaksial kabel boyunca birlәşdirilir? (Çәki: 1)
halqa
ulduz
ağaçvari
qarışıq
şin
Sual: Protokol nәdir? (Çәki: 1)
kompüter qurğularını әlaqәlәndirәn proqram
periferik qurğuları idarә edәn proqram
kompüter serveri
lokal şәbәkәni qlobal şәbәkә ilә birlәşdirәn qurğu
şәbәkәdә kompüterlәrin birbiri ilә ünsiyyәt dili
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Sual: Kompüter şәbәkәlәri nә üçün istifadә olunur? 1.Gizli fayllara girişin mәhdudluğu
2.İnternetkanal әlaqәsinin qorunması 3.Әmәkdaşlar arasında әlaqәnin tәmin olunması
4.İnformasiyanın qorunub saxlanması 5.Resurslardan birgә istifadә olunması
6.Vәsaitlәrә qәnaәt 7.Proqramların işlәmәsinin etibarlılığının yüksәldilmәsi 8.Böyük
hәcmli verilәnlәrin emalı (Çәki: 1)
1, 5
5, 8
1, 6
2, 4
3, 5
Sual: Qlobal şәbәkәnin hansı xidmәtlәri yalnız online rejimindә tәqdim olunur? (Çәki: 1)
telekonfranslar
faylların göndәrilmәsi
elektron poçt
videofaylların göndәrilmәsi
smayliklәrin göndәrilmәsi
Sual: Müxtәlif şәbәkә protokollarının fәaliyyәt göstәrdiyi kompüter şәbәkәlәri arasında
informasiya mübadilәsi nәdәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
modemlәrdәn
şlüzlәrdәn
hostkompüterlәrdәn
elektron poçtdan
faylserverlәrdәn
Sual: İstifadәçilәr şәbәkә vasitәsilә hansı resurslardan birgә istifadә edә bilәrlәr? 1. disk
yaddaşı 2. skaner 3. prosessor 4. printer 5. displey 6. klaviatura 7. CDROM (Çәki: 1)
1, 4, 7
1, 5, 6
1, 4, 5
2, 3, 6
3, 4, 6
Sual: Kolliziya adlanır: (Çәki: 1)
lokal şәbәkәdә ötürmә prosesi
lokal şәbәkәdә sürәtin zәiflәmәsi
lokal şәbәkәdә toqquşma prosesi
lokal şәbәkәnin sıradan çıxması
cәrәyanın kәsilmәsi

Sual: Rabitә kanalında sürәti ölçmә vahidi nәdir? (Çәki: 1)
Mbit
Mbayt/san
Mbit/san
Mhers
Kbit
Sual: Şәbәkәdә istifadә edilәn terminatorun tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
siqnalların intensivliyini artırmaq
kabellәrin keçiriciliyini yüksәltmәk
kabel uclarında siqnalın söndürülmәsi
siqnalın keyfiyyәtini yüksәltmәk
siqnalı bәrpa etmәk
Sual: “Tәkrarlayıcı” (repeater) nәdir? (Çәki: 1)
şәbәkәnin eyni protokollarla işlәyәn vә müxtәlif şәbәkә avadanlığına malik
seqmentlәrini birlәşdirәn qurğudur
siqnalın güclәndirilmәsi funksiyaları olmayan paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin 1 neçә müxtәlif seqmenti arasında әlaqә yaradır
siqnalı güclәndirә bilәn paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin müxtәlif protokollarla işlәyәn seqmentlәrini birlәşdirәn kompüter vә ya
proqram tәminatıdır
Sual: Sviç (switch) nәdir? (Çәki: 1)
şәbәkәnin eyni protokollarla işlәyәn vә müxtәlif şәbәkә avadanlığına malik
seqmentlәrini birlәşdirәn qurğudur
siqnalın güclәndirilmәsi funksiyaları olmayan paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin 1 neçә müxtәlif seqmenti arasında әlaqә yaradan qurğudur
siqnalı güclәndirә bilәn paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin müxtәlif protokollarla işlәyәn seqmentlәrini birlәşdirәn kompüter vә ya
proqram tәminatıdır
Sual: “Şlüz” (gateway) nәdir? (Çәki: 1)
şәbәkәnin eyni protokollarla işlәyәn vә müxtәlif şәbәkә avadanlığına malik
seqmentlәrini birlәşdirәn qurğudur
siqnalın güclәndirilmәsi funksiyaları olmayan paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin 1 neçә müxtәlif seqmenti arasında әlaqә yaradır
siqnalı güclәndirә bilәn paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin müxtәlif protokollarla işlәyәn seqmentlәrini birlәşdirәn kompüter vә ya
proqram tәminatıdır
Sual: “Körpu” (bridge) nәdir? (Çәki: 1)
şәbәkәnin eyni protokollarla işlәyәn vә müxtәlif şәbәkә avadanlığına malik

seqmentlәrini birlәşdirәn qurğudur
siqnalın güclәndirilmәsi funksiyaları olmayan paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin 1 neçә müxtәlif seqmenti arasında әlaqә yaradır
siqnalı güclәndirә bilәn paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin müxtәlif protokollarla işlәyәn seqmentlәrini birlәşdirәn kompüter vә ya
proqram tәminatıdır
Sual: “Hab” (hub) nәdir? (Çәki: 1)
şәbәkәnin eyni protokollarla işlәyәn vә müxtәlif şәbәkә avadanlığına malik
seqmentlәrini birlәşdirәn qurğudur
siqnalın güclәndirilmәsi funksiyaları olmayan paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin 1 neçә müxtәlif seqmenti arasında әlaqә yaradır
siqnalı güclәndirә bilәn paylayıcı qurğudur
şәbәkәnin müxtәlif protokollarla işlәyәn seqmentlәrini birlәşdirәn kompüter vә ya
proqram tәminatıdır
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Sual: Texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmә dәrәcәsinә görә idarәetmә sistemlәrindә
informasiya texnologiyaları neçә sinfә bölünür? (Çәki: 1)
4
3
5
2
1
Sual: Texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmә dәrәcәsinә görә idarәetmә sistemlәrindә
informasiya texnologiyaları hansılardır? (Çәki: 1)
mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, kombinasiyalı
mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, mәrkәzlәşdirilmәmiş
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, mәrkәzlәşdirilmәmiş, kombinasiyalı
mәrkәzlәşdirilmәmiş, kombinasiyalı, әksmәrkәzlәşdirilmiş
qismәn mәrkәzlәşdirilmiş, kombinasiyalı, tam mәrkәzlәşdirilmiş
Sual: İstifadәçi interfeysinin tipinә görә informasiya texnologiyaları neçә sinfә bölünür?
(Çәki: 1)
4
5

2
3
6
Sual: Böyüklüyünә (ölçüsünә) görә müәssisәlәri neçә yerә bölmәk olar? (Çәki: 1)
5
3
4
6
2
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Sual: Müәssisәnin idarә edilmәsindә hәll olunan mәsәlәlәrә aid olmayanı göstәrin:
(Çәki: 1)
taktiki qәrarların qәbulu üçün hәll olunan texnikiiqtisadi mәsәlәlәr
xәtti proqramlaşdırma mәsәlәlәri
müәssisәnin gәlәcәk fәaliyyәti vә inkişafı ilә bağlı olan strateji qәrarların qәbulu
üçün hәll olunan mәsәlәlәr
müәssisәnin funkional altsistemlәrindә hәll olunan operativ idarәetmә mәsәlәlәri
müәssisәnin xarici istifadәçilәrinә  investorlara, tәdarükçülәrә, vergi xidmәtlәrinә vә
s.  informasiya tәqdim etmәyә yönәlmiş mәsәlәlәr
Sual: İdarәetmәnin strateji sәviyyәsinin mәqsәdlәrinә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
mövcud potensialdan istifadә etmәklә, әvvәlcәdәn planlaşdırılmış tәdbirlәri
reallaşdırmaq hesabına gәlirin әldә edilmәsi
istehsalatın cari vәziyyәti ilә planlaşdırılmış vәziyyәti arasındakı fәrqlәrin qeydiyyatı,
toplanması vә analizi
müәssisәnin bütövlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini
müәssisәnin inkişafı üçün potensialın yaradılması
Sual: Şәbәkә verilәnlәr bazasının reallaşdırılması üçün hansı sistemdәn istifadә edilir?
(Çәki: 1)
Ami Pro
DATA MINING
SQL Server
Quattro Pro

Macromedia Freehand
Sual: Şәbәkә verilәnlәr bazasının reallaşdırılması üçün hansı sistemdәn istifadә edilir?
(Çәki: 1)
Ami Pro
DATA MINING
Quattro Pro
INFORMIX
Macromedia Freehand
Sual: Şәbәkә verilәnlәr bazasının reallaşdırılması üçün hansı sistemdәn istifadә edilir?
(Çәki: 1)
Ami Pro
SUBASE
MS Publisher
Quattro Pro
FrameMaker
Sual: İdarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә informasiya texnologiyalarına aid
olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
kompüter texnikasından istifadә etmәklә informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı
idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması
qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn informasiya texnologiyası
sadalananların heç biri aid deyil
informasiyanın axtarışı
Sual: Dövlәt müәssisәlәrinә hansı müәssisәlәr aiddir? (Çәki: 1)
yerli, әrazi, respublika
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
sәhiyyә, tәhsil
banklar, kommersiya sığorta orqanları, klirinq müәssisәlәri
dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
Sual: Fәaliyyәt sahәsi Dövlәt xidmәtlәri olan müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
yerli, әrazi, respublika
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
sәhiyyә, tәhsil
banklar, kommersiya sığorta orqanları, klirinq müәssisәlәri
dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
Sual: Fәaliyyәt sahәsi Xidmәt sahәsi olan müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
yerli, әrazi, respublika
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
sәhiyyә, tәhsil
banklar, reklam agentliklәri, turizm

dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
Sual: Fәaliyyәt sahәsi Nәqliyyat sistemi olan müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
yerli, әrazi, respublika
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
sәhiyyә, tәhsil
banklar, reklam agentliklәri, turizm
dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
Sual: Fәaliyyәt sahәsi İstehsalat müәssisәlәri olan müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
yerli, әrazi, respublika
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
sahә üzrә ixtisaslaşan, istehsalatın strukturuna görә, istehsalat potensialına görә
banklar, reklam agentliklәri, turizm
dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
Sual: Müәssisәnin (korporasiyanın) idarә edilmәsindә hәll olunan mәsәlәlәri neçә qrupa
ayırmaq olar? (Çәki: 1)
2
5
4
6
7
Sual: Qәrar qәbuletmә üçün plan mәsәlәlәri neçә sәviyyәdә reallaşdırılır? (Çәki: 1)
3
2
4
5
6
Sual: İnformasiya texnologiyalarının tәsnifata bölünmәsi hansı faktordan asılı deyil?
(Çәki: 1)
texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsindәn
predmet sahәsinin tipindәn
idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsindәn
reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfindәn
informasiyanın aktuallığından
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Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İdarәetmә aparatının әsas vәzifәsi müәssisәdәki vә xarici mühitdәki situasiyaları
analiz etmәk vә müәssisәnin fәaliyyәtinin strateji, orta vә qısamüddәtli planlaşdırılması
üzrә qәrarlar qәbul etmәkdәn ibarәtdir.
Strateji sәviyyәdә qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn İT müәssisәnin idarә edilmәsinin
yuxarı sәviyyәsindә strukturlaşdırılmamış mәsәlәlәrin hәllinә kömәk edir.
İri müәssisәlәrdә informasiya texnologiyası telekommunikasiya vasitәlәrindәn
kliyentserver, çoxserverli vә paylanmış arxitekturaların kombinasiyası ilә tәşkil edilmiş
korporativ şәbәkәlәrdәn ibarәt müasir aparatproqram kompleksi әsasında
reallaşdırılır.
Orta olçülü müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә heyәti üçün elektron sәnәd
dövriyyәsinin tәşkili vә onun konkret biznesproseslәrә bağlanması heç bir әhәmiyyәt
kәsb etmir.
Müxtәlif fәaliyyәt sahәlәrinә aid kiçik müәssisәlәrdә informasiyanın toplanması,
firmanın fәaliyyәtinә uyğun istiqamәtdә verilәnlәr bazalarının qurulması, istifadәçilәrin
öz aralarında vә digәr müәssisәlәrlә әlaqә yaradılması üçün telekommunikasiya
mühitinin yaradılması ilә bağlı olur.
Sual: Qәrar qәbuletmәnin taktiki sәviyyәsinin mәqsәdlәrinә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi resursların seçilmәsi vә
qiymәtlәndirilmәsi
sapmaların aradan qaldırılması vә ya minimumlaşdırılması üçün qәrarların
hazırlanması vә reallaşdırılması
müәssisәnin bütövlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini
istehsalatın cari vәziyyәti ilә planlaşdırılmış vәziyyәti arasındakı fәrqlәrin qeydiyyatı,
toplanması vә analizi
Sual: Qәrar qәbuletmәnin operativ sәviyyәsinin mәqsәdlәrinә aid olanı göstәrin: (Çәki:
1)
müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi resursların seçilmәsi vә
qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәnin inkişafının gәlәcәk istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin bütövlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini
istehsalatın cari vәziyyәti ilә planlaşdırılmış vәziyyәti arasındakı fәrqlәrin qeydiyyatı,
toplanması vә analizi
Sual: İnformasiya texnologiyaları tәsnifat әlamәtlәri ilә sistemlәşdirilәn hansı faktorlardan
asılıdır? (Çәki: 1)
texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsi
predmet sahәsinin tipi
idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsi
reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfi

sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İTnin tәşkili strategiyasının seçilmәsi hansı faktorla tәyin olunur? (Çәki: 1)
müәssisәnin vә ya tәşkilatın fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin vә ya tәşkilatın tipi
sadalanan cavabların hamısı doğrudur
müәssisәnin (tәşkilatın) miqyası
istehsalattәsәrrüfat vә ya digәr fәaliyyәt
Sual: İTnin tәşkili strategiyasının seçilmәsi hansı faktorla tәyin olunmur? (Çәki: 1)
müәssisәnin vә ya tәşkilatın fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin vә ya tәşkilatın tipi
müәssisәnin başqa müәssisәlәrlә әlaqәsi
müәssisәnin (tәşkilatın) miqyası
istehsalattәsәrrüfat vә ya digәr fәaliyyәt
Sual: DATA MINING texnologiyasının әsas xarakteristikası hansıdır? (Çәki: 1)
nәticәlәri çәtin proqnozlaşdırılan problemlәrin hәllinin mümkünlüyü
modellәşdirmә vә analiz üçün instrumental vasitәlәrin olması
şәrtlәrin dәyişmәsinә çeviklik vә adaptivlik
istifadәçiyә maksimum dәrәcәdә yönәlәn texnologiya
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Fәaliyyәt sahәsi Hakimiyyәt orqanları olan müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
yerli, әrazi, respublika
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
sәhiyyә, tәhsil
banklar, reklam agentliklәri, turizm
dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
Sual: Müәssisәnin idarә edilmәsindә hәll olunan mәsәlәlәrә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
Taktiki qәrarların qәbulu üçün hәll olunan texnikiiqtisadi mәsәlәlәr
Müәssisәnin gәlәcәk fәaliyyәti vә inkişafı ilә bağlı olan strateji qәrarların qәbulu
üçün hәll olunan mәsәlәlәr
Müәssisәnin funkional altsistemlәrindә hәll olunan operativ idarәetmә mәsәlәlәri
Müәssisәnin xarici istifadәçilәrinә informasiya tәqdim etmәyә yönәlmiş mәsәlәlәr
Sadalanan cavabların hamısı doğrudur.
Sual: İnformasiya texnologiyaları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölünür? (Çәki: 1)
İnformasiya texnologiyaları texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә
tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә tәsnifata
bölünür.
İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә

tәsnifata bölünür.
Sadalananların hamısı doğrudur.
Sual: İnformasiya texnologiyaları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölünür? (Çәki: 1)
İnformasiya texnologiyaları şәbәkәnin qurulma üsuluna görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları istifadәçi interfeysinin tipinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә
tәsnifata bölünür.
Sadalananların hamısı doğrudur.
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Sual: Dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә informasiya sistemlәrinin tәsnifatını
göstәrin: 1)respublika 2)şәhәr 3)rayon 4)әrazi 5)bәlәdiyyә sistemlәri (Çәki: 1)
1, 4, 5
2, 3, 5
1, 2, 5
1, 3, 5
2, 3, 4
Sual: Әl, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik İSlәr informasiya sistemlәrinin hansı әlamәtә
görә tәsniflәndirilmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
idarәetmә proseslәrinin növünә görә
dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә
informasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә
iqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә görә
resurslardan istifadә edilmәsi dәrәcәsinә görә
Sual: Dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә informasiya sistemlәri neçә sinfә
bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Hansı informasiya sistemi elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyaziiqtisadi
metodlar vә modellәr әsasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә
tutulur? (Çәki: 1)
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
korporativ İS
inteqrallaşdırılmış İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
Sual: Hansı informasiya sistemi tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif
sahәlәr üzrә işçilәrin yenidәn hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması üçün istifadә
edilir? (Çәki: 1)
öyrәdici İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
korporativ İS
inteqrallaşdırılmış İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
Sual: İnformasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә informasiya
sistemlәri neçә sinfә bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Hansı informasiya sistemindә müasir texniki vasitәlәr olmur vә bütün әmәliyyatlar
әvvәlcәdәn hazırlanmış metodika ilә insan tәrәfindәn yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
әl İS
öyrәdici İS
avtomatlaşdırılmış İS
avtomatik İS
korporativ İS
Sual: Hansı informasiya sistemlәri insanmaşın sistemlәri olub, müxtәlif tip müәssisә vә
tәşkilatlarda idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün informasiyanın toplanması, saxlanması,
emalı vә ötürülmәsi proseslәrini avtomatlaşdırır? (Çәki: 1)
әl İS
öyrәdici İS
avtomatlaşdırılmış İS
avtomatik İS
korporativ İS
Sual: Hansı informasiya sistemlәri informasiya proseslәrinin insanın iştirakı olmadan
avtomatik yerinә yetirilmәsi ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
әl İS

öyrәdici İS
avtomatlaşdırılmış İS
avtomatik İS
korporativ İS
Sual: Elmi tәdqiqatlar üçün informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin: (Çәki:
1)
İqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur vә
onun fәaliyyәtinin bütün dövrlәrini әhatә edir.
Bölmәlәri, filialları, ofislәri vә s. әraziyә görә birbirindәn ayrı yerlәşәn iri
müәssisәnin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün yaradılır.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyaziiqtisadi metodlar vә modellәr
әsasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur.
Sual: Öyrәdici informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
İqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur vә
onun fәaliyyәtinin bütün dövrlәrini әhatә edir.
Bölmәlәri, filialları, ofislәri vә s. әraziyә görә birbirindәn ayrı yerlәşәn iri
müәssisәnin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün yaradılır.
Elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyaziiqtisadi metodlar vә modellәr
әsasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin
yenidәn hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir.
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Sual: Texnoloji proseslәri idarә edәn İS, tәşkilati idarәetmә üçün İS, korporativ İS,
inteqrallaşdırılmış İS, elmi tәdqiqatlar üçün İS, öyrәdici İS informasiya sistemlәrinin hansı
әlamәtә görә tәsniflәndirilmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
iqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә görә
idarәetmә proseslәrinin növünә görә
dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә
informasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә
resurslardan istifadә edilmәsi dәrәcәsinә görә
Sual: Respublika, әrazi vә bәlәdiyyә sistemlәri informasiya sistemlәrinin hansı әlamәtә

görә tәsniflәndirilmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
iqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә görә
idarәetmә proseslәrinin növünә görә
dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә
informasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә
resurslardan istifadә edilmәsi dәrәcәsinә görә
Sual: İstehsalat vә kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri üzrә informasiya sistemlәri, nәqliyyat, rabitә,
bank vә s. informasiya sistemlәri informasiya sistemlәrinin hansı әlamәtә görә
tәsniflәndirilmәsinә aiddir? (Çәki: 1)
idarәetmә proseslәrinin növünә görә
dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә
informasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә
iqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә görә
resurslardan istifadә edilmәsi dәrәcәsinә görә
Sual: İdarәetmәdә informasiya texnologiyalarının vә informasiya sistemlәrinin
yaradılması prinsiplәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İSin tәminedici vә funksional altsistemlәrinin qurulmasında sistemlik vә mәntiqlik
istehsalatın konstruktor hazırlığı
riyaziiqtisadi metodlardan vә standart proqramlardan geniş istifadә edilmәsi
idarәetmә sisteminin bir neçә modula (mәsәlәlәr qrupuna) dekompozisiyası
proqram tәminatının modul prinsipi ilә qurulması
Sual: İdarәetmәdә informasiya texnologiyalarının vә informasiya sistemlәrinin
yaradılması prinsiplәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İSin tәminedici vә funksional altsistemlәrinin qurulmasında sistemlik vә mәntiqlik
riyaziiqtisadi metodlardan vә standart proqramlardan geniş istifadә edilmәsi
idarәetmә sisteminin bir neçә modula (mәsәlәlәr qrupuna) dekompozisiyası
istismar xәrclәrinә qәnaәt edilmәsi
sistemin vә onun bütün elementlәrinin adaptivliyi
Sual: İdarәetmәdә informasiya texnologiyalarının vә informasiya sistemlәrinin
yaradılması prinsiplәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
proqram tәminatının modul prinsipi ilә qurulması
İSin tәminedici vә funksional altsistemlәrinin qurulmasında sistemlik vә mәntiqlik
riyaziiqtisadi metodlardan vә standart proqramlardan geniş istifadә edilmәsi
idarәetmә sisteminin bir neçә modula (mәsәlәlәr qrupuna) dekompozisiyası
planlaşdırılmış tәdbirlәri reallaşdırmaq hesabına gәlirin әldә edilmәsi
Sual: Hansı informasiya sistemi inzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti
mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
respublika
şәhәr
rayon
әrazi

bәlәdiyyә sistemlәri
Sual: Hansı informasiya sistemi konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin
idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
respublika
şәhәr
rayon
әrazi
bәlәdiyyә sistemlәri
Sual: Hansı informasiya sistemi müxtәlif texnoloji proseslәrin (çevik texnoloji proseslәrin,
neft emalı vә neft kimyası proseslәrinin vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur?
(Çәki: 1)
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
korporativ İS
inteqrallaşdırılmış İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
Sual: Hansı informasiya sistemi idarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq
üçün qurulur? (Çәki: 1)
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
korporativ İS
inteqrallaşdırılmış İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
Sual: Hansı informasiya sistemi bölmәlәri, filialları, ofislәri vә s. әraziyә görә birbirindәn
ayrı yerlәşәn iri müәssisәnin (korporasiyanın) bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq
üçün yaradılır? (Çәki: 1)
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
korporativ İS
inteqrallaşdırılmış İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
Sual: Respublika informasiya sisteminә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin
informasiya tәminatı üçün nәzәrdә tutulur.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat
proqramlarının vә yerli büdcәnin emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosialiqtisadi
fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini yoxlamaq vә tәnzimlәmәk
üçün informasiya xidmәti göstәrir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә
birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir.

İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә
respublikanın bütün bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Sual: Әrazi informasiya sisteminә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә
respublikanın bütün bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat
proqramlarının vә yerli büdcәnin emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosialiqtisadi
fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini yoxlamaq vә tәnzimlәmәk
üçün informasiya xidmәti göstәrir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә
birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin
informasiya tәminatı üçün nәzәrdә tutulur.
Sual: Bәlәdiyyә informasiya sisteminә aid olan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә
respublikanın bütün bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin
informasiya tәminatı üçün nәzәrdә tutulur.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә
birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat
proqramlarının vә yerli büdcәnin emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosialiqtisadi
fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini yoxlamaq vә tәnzimlәmәk
üçün informasiya xidmәti göstәrir.
Sual: İnteqrallaşdırılmış informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
Bölmәlәri, filialları, ofislәri vә s. әraziyә görә birbirindәn ayrı yerlәşәn iri
müәssisәnin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün yaradılır.
Elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyaziiqtisadi metodlar vә modellәr
әsasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
İqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur vә
onun fәaliyyәtinin bütün dövrlәrini әhatә edir.
Sual: Korporativ informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
İqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur vә
onun fәaliyyәtinin bütün dövrlәrini әhatә edir.
Elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyaziiqtisadi metodlar vә modellәr
әsasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Bölmәlәri, filialları, ofislәri vә s. әraziyә görә birbirindәn ayrı yerlәşәn iri

müәssisәnin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün yaradılır.
Sual: Әl informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
İnsanmaşın sistemlәri olub, müxtәlif tip müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә
qәrarlarının qәbulu üçün informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
proseslәrini avtomatlaşdırır.
İnformasiya proseslәrinin insanın iştirakı olmadan avtomatik yerinә yetirilmәsi ilә
xarakterizә olunur.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin
yenidәn hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir.
Müasir texniki vasitәlәr olmur vә bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn hazırlanmış
metodika ilә insan tәrәfindәn yerinә yetirilir.
Sual: Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
Müasir texniki vasitәlәr olmur vә bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn hazırlanmış
metodika ilә insan tәrәfindәn yerinә yetirilir.
İnformasiya proseslәrinin insanın iştirakı olmadan avtomatik yerinә yetirilmәsi ilә
xarakterizә olunur.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin
yenidәn hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir.
İnsanmaşın sistemlәri olub, müxtәlif tip müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә
qәrarlarının qәbulu üçün informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
proseslәrini avtomatlaşdırır.
Sual: Avtomatik informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
Müasir texniki vasitәlәr olmur vә bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn hazırlanmış
metodika ilә insan tәrәfindәn yerinә yetirilir.
İnsanmaşın sistemlәri olub, müxtәlif tip müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә
qәrarlarının qәbulu üçün informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
proseslәrini avtomatlaşdırır.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin
yenidәn hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir.
İnformasiya proseslәrinin insanın iştirakı olmadan avtomatik yerinә yetirilmәsi ilә
xarakterizә olunur.
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Sual: İdarәetmәdә informasiya texnologiyalarının vә informasiya sistemlәrinin
yaradılması prinsiplәrinә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
proqram tәminatının modul prinsipi ilә qurulması
planlaşdırılmış tәdbirlәri reallaşdırmaq hesabına gәlirin әldә edilmәsi
istismar xәrclәrinә qәnaәt edilmәsi
qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi resursların seçilmәsi vә
qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәnin inkişafı üçün potensialın yaradılması
Sual: Hansı informasiya sistemi yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә
iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat proqramlarının vә yerli büdcәnin emalı, şәhәrin, inzibati
rayonun sosialiqtisadi fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini
yoxlamaq vә tәnzimlәmәk üçün informasiya xidmәti göstәrir? (Çәki: 1)
şәhәr
rayon
әrazi
bәlәdiyyә sistemlәri
respublika
Sual: Hansı informasiya sistemi texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin
informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir? (Çәki: 1)
tәşkilatitexnoloji proseslәrin İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
korporativ İS
inteqrallaşdırılmış İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
Sual: Hansı informasiya sistemi iqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq
üçün nәzәrdә tutulur vә onun fәaliyyәtinin bütün dövrlәrini әhatә edir? (Çәki: 1)
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
korporativ İS
inteqrallaşdırılmış İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
Sual: İdarәetmәnin informasiya sistemi nәyә imkan verir? (Çәki: 1)
informasiyanın operativ toplanması, ötürülmәsi, axtarışı vә emalı hesabına
әsaslandırılmış qәrarların qәbul edilmәsinә
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә müәssisәnin idarә edilmәsi üçün qәrarların qәbulunun
vaxtında tәmin edilmәsinә
bütün sәviyyәlәrdә idarәetmә işçilәrinә vahid informasiya bazasından
informasiyanın vaxtında çatdırılması hesabına idarәetmәnin sәmәrәliliyinin artmasına
nail olmağa
müәssisәnin müxtәlif bölmәlәrindә vә müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәrindә qәbul
edilәn qәrarların razılaşdırılmasına
sadalananların hamısı doğrudur

Sual: Texnoloji proseslәri idarә edәn informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni
göstәrin: (Çәki: 1)
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә
respublikanın bütün bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin
informasiya tәminatı üçün nәzәrdә tutulur.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat
proqramlarının vә yerli büdcәnin emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosialiqtisadi
fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini yoxlamaq vә tәnzimlәmәk
üçün informasiya xidmәti göstәrir.
Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә
birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Sual: Tәşkilati idarәetmә üçün informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:
(Çәki: 1)
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә
respublikanın bütün bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin
informasiya tәminatı üçün nәzәrdә tutulur.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә
birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Sual: Tәşkilatitexnoloji proseslәrin informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:
(Çәki: 1)
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә
respublikanın bütün bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin
informasiya tәminatı üçün nәzәrdә tutulur.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә
birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir.
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Sual: ERP sistemlәrdә layihәlәrin idarә edilmәsi hansı modelә әsaslanır? (Çәki: 1)

iyerarxik
relyasiya
şәbәkә
qarışıq
obyektyönlü
Sual: ERP sistemlәrdә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmә hansı mәrhәlәlәrdәn
ibarәtdir? 1. struktur planlaşdırma 2. taktiki planlaşdırma 3. tәqvimi planlaşdırma 4.
operativ idarәetmә 5. faktiki planlaşdırma (Çәki: 1)
1, 3, 4
2, 3, 5
1, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 5
Sual: İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrindә (APS) istifadә olunan optimallaşdırma
alqoritmlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
xәtti proqramlaşdırma
tәsadüfi axtarış alqoritmlәri
mәhdudluqlar nәzәriyyәsinә әsaslanan alqoritmlәr
evristik alqoritmlәr
qeyrixәtti proqramlaşdırma
Sual: Ehtiyatdan keçәn digәr material resurslarına tәlәbatdan asılı olmayan tәlәbat necә
adlanır? (Çәki: 1)
asılı
sәrbәst
taktiki
faktiki
funksional
Sual: Ehtiyatdan keçәn digәr material resurslarına tәlәbatdan asılı olan tәlәbat necә
adlanır? (Çәki: 1)
asılı
sәrbәst
taktiki
faktiki
funksional
Sual: İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrindә (APS) istifadә olunan optimallaşdırma
alqoritmlәrinә aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
xәtti proqramlaşdırma
tәsadüfi axtarış alqoritmlәri
mәhdudluqlar nәzәriyyәsinә әsaslanan alqoritmlәr
evristik alqoritmlәr
sadalananların hamısı doğrudur

Sual: ERP sistemi nәdir? (Çәki: 1)
material tәlәbatlarının planlaşdırılması sistemidir
istehsalat resurslarının planlaşdırılması sistemidir
resurslara tәlәbatın planlaşdırılması sistemidir
güclәrin ümumi planlaşdırılması sistemidir
müәssisәnin resurslarının planlaşdırılması sistemidir
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Sual: ERP sistemlәrdә struktur planlaşdırmaya daxil deyil: (Çәki: 1)
layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi
әmәliyyatların müddәtinin qiymәtlәndirilmәsi
şәbәkә modelinin qurulması
modelin ziddiyyәtsizliyә görә analizi
böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtının tәyin edilmәsi
Sual: ERP sistemlәrdә tәqvimi planlaşdırmaya daxil deyil: (Çәki: 1)
böhranlı әmәliyyatları aşkar etmәklә böhranlı yolun hesablanması
layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi
әmәliyyatların qurtarmasının başlanğıc vaxtının tәyin edilmәsi
әmәliyyatların qurtarmasının son vaxtının tәyin edilmәsi
böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtın tәyin edilmәsi
Sual: İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrinin (APS) strukturuna hansı proses daxil deyil?
(Çәki: 1)
istehsalat zәncirinin planlaşdırılması
müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması
iqtisadi proseslәrin proqnozlaşdırılması
istehsalat qrafikinin qurulması
yerinә yetirmә imkanının qiymәtlәndirilmәsi
Sual: ERP sistemlәrindә layihәlәrin idarә edilmәsinin şәbәkә modellәri neçә metodla
aparılır? (Çәki: 1)
2
3
4

5
6
Sual: Böhranlı yol metodu vә proqramın qiymәtlәndirilmәsi vә yenidәn baxılması metodu
ERP sistemlәrindә layihәlәrin idarә edilmәsinin hansı modelinә aiddir? (Çәki: 1)
şәbәkә
iyerarxik
relyasiya
qarışıq
sistem
Sual: ERP sistemlәrindә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmә neçә әsas mәrhәlәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Uçot, nәzarәt vә tәnzimlәmә mәsәlәlәrinin hәlli ERP sistemlәrindә şәbәkә
planlaşdırılması vә idarәetmәnin hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlara
aiddir? (Çәki: 1)
struktur planlaşdırma
tәqvimi planlaşdırma
texniki planlaşdırma
operativ idarәetmә
tәşkilati planlaşdırma
Sual: Resurslara tәlәbatın planlaşdırılması neçә istiqamәtdә aparılır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrinin (APS) strukturuna hansı proses daxildir?
(Çәki: 1)
istehsalat zәncirinin planlaşdırılması
müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması
istehsalat qrafikinin qurulması
yerinә yetirmә imkanının qiymәtlәndirilmәsi
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Material resurslarının alınması prosesi hansı funksiyanın yerinә yetirilmәsini
nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)

tәdarükçülәr lıaqqında verilәnlәr bazasının qurulması
hәr bir material resursu növünә görә tәdarükçülәrin seçilmәsi
tәdarükçülәrlә müqavilәlәrin bağlanması
müәssisәnin bütün bölmәlәrinin tәdarükçülәrlә әlaqәlәrinin tәmin edilmәsi
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: MRPII sisteminә aid olmayan funksional modulu göstәrin: (Çәki: 1)
biznes–planlaşdırma
tәlәbatın planlaşdırılması
istehsalat güclәrinin planlaşdırılması
mәhsul buraxılışının qrafikinin qurulması
maliyyәnin idarә edilmәsi
Sual: Maliyyәnin idarә edilmәsi moduluna hansı altsistem daxil deyil? (Çәki: 1)
Baş mühasibat kitabı
Sifarişçilәrlә hesablaşmalar
Tәdarükçülәrlә hesablaşmalar
Әsas vasitәlәrin idarә edilmәsi
İstehsalatın idarә edilmәsi
Sual: Uzunmüddәtli proqnozlaşdırma obyektlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
bazarın yeni növ mәhsula tәlәbatı (pul vә natural vahidlәrlә)
bazarın hazırda istehsal olunan mәhsula tәlәbatı
müәssisәnin tәlәb olunan mәhsuldarlığı
kapital qoyuluşu
ayrıayrı sexlәrdә vә sahәlәrdә avadanlığın mәhsuldarlığı
Sual: Ortamüddәtli proqnozlaşdırma obyektlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
yeni mәhsul tiplәri vә ya qrupları
ayrıayrı sahәlәrin vә bölmәlәrin mәhsuldarlığı
kadrlara olan tәlәbat
ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi.
ayrıayrı sexlәrdә vә sahәlәrdә avadanlığın mәhsuldarlığı
Sual: Qısamüddәtli proqnozlaş¬dır¬ma obyektlәrinә aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
ayrıayrı mәhsullar
müәyyәn ixtisasa vә peşәyә görә işçilәr
ayrıayrı sexlәrdә vә sahәlәrdә avadanlığın mәhsuldarlığı
ehtiyatların sәviyyәsi.
bazarın hazırda istehsal olunan mәhsula tәlәbatı
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Sual: Material tәlәbatlarının planlaşdırılması (MRP) altsisteminә aid olmayan funksiyanı
göstәrin: (Çәki: 1)
mәhsul buraxılışı qrafikini (MPS) araşdırır
MPS әsasında plan dövrünün intervallarına uyğun olaraq materiallara,
yarımfabrikatlara, maddәlәrә vә s. görә tәlәbatı hesablayır
planlaşdırma dövrü üçün alınmalı sifarişlәrin qrafikini qurur
idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindәki mәsәlәlәri hәll etmәyә imkan verәn xüsusi
vasitәlәri sistemә daxil edir
planlaşdırma dövrü üçün istehsal edilmәli olan sifarişlәrin qrafikini qurur
Sual: Material resurslarının alınması aşağıda sadalanan funksiyalardan hansının yerinә
yetirilmәsini nәzәrdә tutmur? (Çәki: 1)
ümumi tәlәbatı ödәmәk üçün istehsalat imkanlarını tәmin etmәk mәqsәdilә
ehtiyatlardan istifadә edilmәsi üzrә alternativ planların hazırlanması
tәdarükçülәr lıaqqında verilәnlәr bazasının qurulması
hәr bir material resursu növünә görә tәdarükçülәrin seçilmәsi
tәdarükçülәrlә müqavilәlәrin bağlanması
müәssisәnin bütün bölmәlәrinin tәdarükçülәrlә әlaqәlәrinin tәmin edilmәsi
Sual: İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrinin (APS) strukturuna daxil olan İstehsalat
zәncirinin planlaşdırılması prosesinin mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
bazar tәlәbatını vә ya ayrıayrı istifadәçilәrin tәlәbatlarını ödәmәk üçün biznes
planların, istehsalat güclәrinin vә material resurslarının optimallaşdırılması
mövcud resurslara әsaslanan planların vә qrafiklәrin koordinasiyasının tәmin
edilmәsi
sifarişlәrә vaxtında әmәl edilmәsi
sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün sifarişlәrә vәd edilәn vaxtın tәyin edilmәsinin
dәqiqliyinin artırılması
istehsalatın operativ idarә olunması üçün iş cәdvәllәrinin tәrtib edilmәsi
Sual: İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrinin (APS) strukturuna daxil olan Müәssisәnin
fәaliyyәtinin planlaşdırılması prosesinin mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
bazar tәlәbatını vә ya ayrıayrı istifadәçilәrin tәlәbatlarını ödәmәk üçün biznes
planların, istehsalat güclәrinin vә material resurslarının optimallaşdırılması
mövcud resurslara әsaslanan planların vә qrafiklәrin koordinasiyasının tәmin
edilmәsi
sifarişlәrә vaxtında әmәl edilmәsi
sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün sifarişlәrә vәd edilәn vaxtın tәyin edilmәsinin
dәqiqliyinin artırılması
istehsalatın operativ idarә olunması üçün iş cәdvәllәrinin tәrtib edilmәsi

Sual: İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrinin (APS) strukturuna daxil olan İstehsalat
qrafikinin qurulması prosesinin mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
bazar tәlәbatını vә ya ayrıayrı istifadәçilәrin tәlәbatlarını ödәmәk üçün biznes
planların, istehsalat güclәrinin vә material resurslarının optimallaşdırılması
mövcud resurslara әsaslanan planların vә qrafiklәrin koordinasiyasının tәmin
edilmәsi
sifarişlәrә vaxtında әmәl edilmәsi
sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün sifarişlәrә vәd edilәn vaxtın tәyin edilmәsinin
dәqiqliyinin artırılması
istehsalatın operativ idarә olunması üçün iş cәdvәllәrinin tәrtib edilmәsi
Sual: İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrinin (APS) strukturuna daxil olan Yerinә yetirmә
imkanının qiymәtlәndirilmәsi prosesinin mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
bazar tәlәbatını vә ya ayrıayrı istifadәçilәrin tәlәbatlarını ödәmәk üçün biznes
planların, istehsalat güclәrinin vә material resurslarının optimallaşdırılması
mövcud resurslara әsaslanan planların vә qrafiklәrin koordinasiyasının tәmin
edilmәsi
sifarişlәrә vaxtında әmәl edilmәsi
sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün sifarişlәrә vәd edilәn vaxtın tәyin edilmәsinin
dәqiqliyinin artırılması
istehsalatın operativ idarә olunması üçün iş cәdvәllәrinin tәrtib edilmәsi
Sual: Layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi, әmәliyyatların müddәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә
şәbәkә modelinin qurulması, modelin ziddiyyәtsizliyә görә analizi ERP sistemlәrindә
şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmәnin hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn
әmәliyyatlara aiddir? (Çәki: 1)
struktur planlaşdırma
tәqvimi planlaşdırma
texniki planlaşdırma
operativ idarәetmә
faktiki planlaşdırma
Sual: Böhranlı әmәliyyatları aşkar etmәklә böhranlı yolun hesablanması, әmәliyyatların
qurtarmasının başlanğıc vә son vaxtlarının tәyin edilmәsi, böhransız әmәliyyatlar üçün
ehtiyat vaxtının tәyin edilmәsi ERP sistemlәrindә şәbәkә planlaşdırılması vә
idarәetmәnin hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlara aiddir? (Çәki: 1)
struktur planlaşdırma
tәqvimi planlaşdırma
texniki planlaşdırma
operativ idarәetmә
tәşkilati planlaşdırma
Sual: Resurslara tәlәbatın planlaşdırılması hansı istiqamәtlәrdә aparılır? 1. kadrların
idarә olunması 2. güclәrә tәlәbatın planlaşdırılması 3. material tәlәbatlarının
planlaşdırılması 4. iqtisadi proseslәrin proqnozlaşdırılması 5. layihәlәrin idarә edilmәsi
(Çәki: 1)
1, 3

3, 5
2, 3
4, 5
1, 4
Sual: Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının icrasının qanunlara, qaydalara, standartlara,
tәlimatlara, yuxarı sәviyyә tәşkilatlarının vә hәmçinin müәssisәnin fәaliyyәtinә mәsul
olan vәzifәli şәxslәrin normativhüquq aktlarına uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi hansı
funksiyanın mәqsәdidir? (Çәki: 1)
mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
analiz funksiyasının
statistik uçot vә hesabat funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyasının
nәzarәt funksiyasının
Sual: Yeni mәhsulun istehsalına hazırlıq müddәtini azaltmaq vә buraxılan mәhsulu
modernlәşdirmәk idarәetmәnin hansı funksiyasının mәqsәdidir? (Çәki: 1)
planlaşdırma funksiyasının
analiz funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının
nәzarәt funksiyalarının
istehsalatın konstruktor hazırlığı funksiyasının
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı istehsalatin konstruktor hazırlığı funksiyasının
mәqsәdini bildirir? (Çәki: 1)
Buraxılan mәhsulların verilmiş xassәlәrinin tәmin edilmәsi, material vә vaxt
resurslarının minimumlaşdırılması
Mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
hesabına gәlirin vә mәhsulun reallaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxilin artırılması
Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Yeni mәhsulun istehsalına hazırlıq müddәtinin azaldılması vә buraxılan mәhsulun
modernlәşdirilmәsi
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı istehsalatin texnoloji hazırlığı funksiyasının
mәqsәdini bildirir? (Çәki: 1)
Yeni mәhsulun istehsalına hazırlıq müddәtinin azaldılması vә buraxılan mәhsulun
modernlәşdirilmәsi
Mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
hesabına gәlirin vә mәhsulun reallaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxilin artırılması
Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Buraxılan mәhsulların verilmiş xassәlәrinin tәmin edilmәsi, material vә vaxt
resurslarının minimumlaşdırılması

Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı texnikiiqtisadi planlaşdırma funksiyasının
mәqsәdini bildirir? (Çәki: 1)
Yeni mәhsulun istehsalına hazırlıq müddәtinin azaldılması vә buraxılan mәhsulun
modernlәşdirilmәsi
Buraxılan mәhsulların verilmiş xassәlәrinin tәmin edilmәsi, material vә vaxt
resurslarının minimumlaşdırılması
Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
hesabına gәlirin vә mәhsulun reallaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxilin artırılması
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı operativistehsalat planlaşdırma funksiyasının
mәqsәdini bildirir? (Çәki: 1)
Yeni mәhsulun istehsalına hazırlıq müddәtinin azaldılması vә buraxılan mәhsulun
modernlәşdirilmәsi
Buraxılan mәhsulların verilmiş xassәlәrinin tәmin edilmәsi, material vә vaxt
resurslarının minimumlaşdırılması
Mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
hesabına gәlirin vә mәhsulun reallaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxilin artırılması
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
mәqsәdini bildirir? (Çәki: 1)
Buraxılan mәhsulların verilmiş xassәlәrinin tәmin edilmәsi, material vә vaxt
resurslarının minimumlaşdırılması
Mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
hesabına gәlirin vә mәhsulun reallaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxilin artırılması
Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
Müәssisәnin istehsalat fәaliyyәtinin reallaşdırılması prosesindә iqtisadi vә maliyyә
hadisәlәrinin baş vermәsi meyillәrinin aşkara çıxarılması
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı statistik uçot vә hesabat funksiyasının mәqsәdini
bildirir? (Çәki: 1)
Buraxılan mәhsulların verilmiş xassәlәrinin tәmin edilmәsi, material vә vaxt
resurslarının minimumlaşdırılması
Mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
hesabına gәlirin vә mәhsulun reallaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxilin artırılması
Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Müәssisәnin istehsalat fәaliyyәtinin reallaşdırılması prosesindә iqtisadi vә maliyyә
hadisәlәrinin baş vermәsi meyillәrinin aşkara çıxarılması

Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı operativ uçot vә hesabat funksiyasının mәqsәdini
bildirir? (Çәki: 1)
Buraxılan mәhsulların verilmiş xassәlәrinin tәmin edilmәsi, material vә vaxt
resurslarının minimumlaşdırılması
Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Müәssisәnin istehsalat fәaliyyәtinin reallaşdırılması prosesindә iqtisadi vә maliyyә
hadisәlәrinin baş vermәsi meyillәrinin aşkara çıxarılması
İstehsalat prosesinin gedişini operativ analiz edib, lazımi qәrarlar qәbul etmәk üçün
lazımi informasiyanın toplanması
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı analiz funksiyasının mәqsәdini bildirir? (Çәki: 1)
Mәhsulun maya dәyәrinin azaldılması, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
hesabına gәlirin vә mәhsulun reallaşdırılmasından әldә edilәn mәdaxilin artırılması
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Müәssisәnin istehsalat fәaliyyәtinin reallaşdırılması prosesindә iqtisadi vә maliyyә
hadisәlәrinin baş vermәsi meyillәrinin aşkara çıxarılması
İstehsalat prosesinin gedişini operativ analiz edib, lazımi qәrarlar qәbul etmәk üçün
lazımi informasiyanın toplanması
Normal vәziyyәtdәn sapmaların baş vermәsi sәbәblәrini aradan qaldırmaq
mәqsәdilә konkret idarәetmә qәrarlarının çıxarılması üçün informasiya hazırlanması
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı qәrar qәbuletmә funksiyasının mәqsәdini bildirir?
(Çәki: 1)
İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin
edilmәsi
Müәssisәnin istehsalat fәaliyyәtinin reallaşdırılması prosesindә iqtisadi vә maliyyә
hadisәlәrinin baş vermәsi meyillәrinin aşkara çıxarılması
İstehsalat prosesinin gedişini operativ analiz edib, lazımi qәrarlar qәbul etmәk üçün
lazımi informasiyanın toplanması
Normal vәziyyәtdәn sapmaların baş vermәsi sәbәblәrini aradan qaldırmaq
mәqsәdilә konkret idarәetmә qәrarlarının çıxarılması üçün informasiya hazırlanması
İstehsalat prosesinin reallaşdırılması üçün idarәetmә tәsirlәrinin hasil edilmәsi
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı material resurslarına tәlәbatın planlaşdırılması
modulunda yerinә yetirilәn prosesdir? (Çәki: 1)
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә
yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Operativ planqrafiklәr tәrtib edilir.
Xarici mühitin vә ya istehsalat prosesinin elementlәrinin gәlәcәk vәziyyәtlәrinin vә
ya hәrәkәtlәrinin qiymәtlәndirilir.
Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Miqdara vә vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material
resurslarına tәlәbat tәyin edilir.

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı istehsalat güclәrinin planlaşdırılması modulunda
yerinә yetirilәn prosesdir? (Çәki: 1)
Miqdara vә vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material
resurslarına tәlәbat tәyin edilir.
Operativ planqrafiklәr tәrtib edilir.
Xarici mühitin vә ya istehsalat prosesinin elementlәrinin gәlәcәk vәziyyәtlәri vә ya
hәrәkәtlәri qiymәtlәndirilir.
Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә
yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı istehsalatın operativ idarә olunması modulunda
yerinә yetirilәn prosesdir? (Çәki: 1)
Miqdara vә vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material
resurslarına tәlәbat tәyin edilir.
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә
yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Xarici mühitin vә ya istehsalat prosesinin elementlәrinin gәlәcәk vәziyyәtlәri vә ya
hәrәkәtlәri qiymәtlәndirilir.
Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Operativ planqrafiklәr tәrtib edilir.
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı proqnozlaşdırma modulunda yerinә yetirilәn
prosesdir? (Çәki: 1)
Miqdara vә vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material
resurslarına tәlәbat tәyin edilir.
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә
yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Operativ planqrafiklәr tәrtib edilir.
Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Xarici mühitin vә ya istehsalat prosesinin elementlәrinin gәlәcәk vәziyyәtlәri vә ya
hәrәkәtlәri qiymәtlәndirilir.
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı mәhsulun tәrkibi haqqında informasiyanın
aparılması modulunda yerinә yetirilәn prosesdir? (Çәki: 1)
Miqdara vә vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material
resurslarına tәlәbat tәyin edilir.
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә
yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Operativ planqrafiklәr tәrtib edilir.
Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Mәmulatların müxtәlif strukturlarının adekvat tәsviri, bütün dәyişilmәlәrin qeydiyyatı
aparılır.
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı mәhsulun tәrkibi haqqında informasiyanın
aparılması modulunda yerinә yetirilәn prosesdir? (Çәki: 1)
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә
yönәlmiş hesablamalar aparılır.

Operativ planqrafiklәr tәrtib edilir.
Mәmulatların müxtәlif strukturlarının adekvat tәsviri, bütün dәyişilmәlәrin qeydiyyatı
aparılır.
Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
İstehsalatın operativ idarә edilmәsi mәsәlәsinin hәlli üçün texnoloji marşrutlara daxil
olan әmәliyyatların ardıcıllığı, icra müddәti, onların icrası üçün işçilәrin sayı haqqında
informasiya hasil edilir.
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı xәrclәrin idarә edilmәsi modulunda yerinә yetirilәn
prosesdir? (Çәki: 1)
İstehsalatın operativ idarә edilmәsi mәsәlәsinin hәlli üçün texnoloji marşrutlara daxil
olan әmәliyyatların ardıcıllığı, icra müddәti, onların icrası üçün işçilәrin sayı haqqında
informasiya hasil edilir
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә
yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Mәmulatların müxtәlif strukturlarının adekvat tәsviri, bütün dәyişilmәlәrin qeydiyyatı
aparılır.
Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Müәssisәnin bütün böimәlәrindә görülәn işlәrin plana görә vә faktiki xәrclәri tәyin
edilir.
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı resurslara tәlәbatın planlaşdırılması altsistemindә
yerinә yetirilәn prosesdir? (Çәki: 1)
İstehsalatın operativ idarә edilmәsi mәsәlәsinin hәlli üçün texnoloji marşrutlara daxil
olan әmәliyyatların ardıcıllığı, icra müddәti, onların icrası üçün işçilәrin sayı haqqında
informasiya hasil edilir.
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә
yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Müәssisәnin bütün böimәlәrindә görülәn işlәrin plana görә vә faktiki xәrclәri tәyin
edilir.
Mәmulatların müxtәlif strukturlarının adekvat tәsviri, bütün dәyişilmәlәrin qeydiyyatı
aparılır.
Mәhsul buraxılışı qrafikindә verilmiş son mәhsulu hasil etmәk üçün tәlәb olunan
bütün istehsalat resurslarının miqdarı vә vaxtı tәyin edilir.
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Sual: Maşınxarici informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
iqtisadi göstәricilәr sistemi
biliklәr bazaları

informasiya axınları
tәsnifat vә kodlaşdırma sistemi
sәnәdlәşdirmә
Sual: Unifikasiya olunmuş sәnәdlәşdirmә sistemi hansı tәminat altsisteminә aiddir?
(Çәki: 1)
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
riyazi tәminat
informasiya tәminatı
hüquqi tәminat
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
iqtisadi göstәricilәr sistemi
informasiya axınları
tәsnifat vә kodlaşdırma sistemi
sәnәdlәşdirmә
verilәnlәr bazaları
Sual: Göstәricilәrin vahid sistemi hansı tәminat altsisteminә aiddir? (Çәki: 1)
proqram tәminatı
informasiya tәminatı
tәşkilati tәminat
hüquqi tәminat
riyazi tәminat
Sual: Kompüterdә vә digәr elektron formada şaxlanan vә müxtәlif üsullarla tәşkil olunan
informasiya massivlәri (fayllar) hansı tәminat altsisteminә aiddir? (Çәki: 1)
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
hüquqi tәminat
informasiya tәminatı
riyazi tәminat
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
iqtisadi göstәricilәr sistemi
informasiya axınları
tәsnifat sistemi
kodlaşdırma sistemi
fayl
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
iqtisadi göstәricilәr sistemi
informasiya axınları
tәsnifat sistemi

kodlaşdırma sistemi
verilәnlәr anbarları
Sual: Maşınxarici informasiya tәminatına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
göstәricilәr sistemi
sәnәd axınları
tәsnifat vә kodlaşdırma sistemlәri
unifikasiya edilmiş sәnәdlәşdirmә sistemi
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Obyektin keyfiyyәt tәrәfini xarakterizә edәn rekvizitlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
әsas
әlavә
kömәkçi
әlamәt
xüsusi
Sual: Obyektin kәmiyyәt tәrәfini xarakterizә edәn rekvizitlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
әsas
әlavә
kömәkçi
әlamәt
xüsusi
Sual: Rekvizit nәdir? (Çәki: 1)
Obyektin, hadisәnin (prosesin) keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirәn
mәntiqi mülahizәdir.
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki
vә texnoloji göstәricilәr toplusudur
Hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin
sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
Aşağı sәviyyәli informasiya vahididir.
Müәyyәn әlamәtә görә yığılmış verilәnlәr toplusudur.
Sual: İdarәetmә informasiyası yaranma vaxtına görә necә tәsnifata bölünür? (Çәki: 1)
ilkin vә törәmә
dәyişәn vә şәrtidәyişmәyәn
rәqәm tipli vә hәrf tipli
daxil olan vә xaric olan
keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
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Sual: İnformasiya axınları vә ya sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantları hansı
tәminat altsisteminә aiddir? (Çәki: 1)
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
informasiya tәminatı
hüquqi tәminat
riyazi tәminat
Sual: Tәsәrrüfat uçotuna aid olanları göstәrin: 1. operativ uçot 2. faktiki uçot 3. strateji
uçot 4. mühasibat uçotu 5. statistik uçot (Çәki: 1)
1, 4, 5
1, 2, 5
1, 3, 4
2, 4, 5
2, 3, 5
Sual: İnformasiya tәminatına aid olmayanları göstәrin: (Çәki: 1)
göstәricilәrin vahid sistemi
tәtbiqi proqramlar
informasiya axınları vә ya sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantları
iqtisadi informasiyanın tәsnifatı vә kodlaşdırılması sistemi
unifikasiya olunmuş sәnәdlәşdirmә sistemi
Sual: İnformasiya tәminatına aid olanı göstәrin: (Çәki: 1)
göstәricilәrin vahid sistemi
sadalananların hamısı doğrudur
informasiya axınları vә ya sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantları
iqtisadi informasiyanın tәsnifatı vә kodlaşdırılması sistemi
unifikasiya olunmuş sәnәdlәşdirmә sistemi
Sual: Tәsnifat vә kodlaşdırma sistemlәri informasiya sisteminin hansı tәminat
altsisteminә aiddir? (Çәki: 1)
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
informasiya tәminatı
hüquqi tәminat
riyazi tәminat

Sual: İdarәetmә informasiyası hansı әlamәtә görә tәsnifata bölünür? (Çәki: 1)
yaranma mәnbәyinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
yaranma vaxtına görә
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İdarәetmә informasiyası hansı әlamәtә görә tәsnifata bölünür? (Çәki: 1)
ifadә üsuluna görә
stabilliyә görә
idarәetmә funksiyalarına görә
yaranma vaxtına görә
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Aşağı sәviyyәli informasiya vahidi nәdir? (Çәki: 1)
rekvizit
göstәrici
fayl
sәnәd
informasiya massivi
Sual: Mәzmununa görә rekvizitlәri neçә tipә ayırırlar? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Üzәrindә mәntiqi әmәliyyatlar aparılan rekvizitlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
әsas
әlavә
kömәkçi
әlamәt
xüsusi
Sual: Üzәrindә hesabi әmәliyyatlar aparılan rekvizitlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
әsas
әlavә
kömәkçi
әlamәt
xüsusi
Sual: İlkin vә törәmә informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә
tәsnifatına aiddir? (Çәki: 1)
yaranma mәnbәyinә görә

qeydiyyat üsuluna görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
yaranma vaxtına görә
idarәetmә funksiyalarına görә
Sual: Şifahi vә sәnәdlәşdirilmiş informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә
görә tәsnifatına aiddir? (Çәki: 1)
yaranma mәnbәyinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
yaranma vaxtına görә
idarәetmә funksiyalarına görә
Sual: Rәqәm vә hәrf tipli informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә
tәsnifatına aiddir? (Çәki: 1)
yaranma mәnbәyinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
ifadә üsuluna görә
yaranma vaxtına görә
idarәetmә funksiyalarına görә
Sual: Dәyişәn vә şәrtidәyişmәyәn informasiya idarәetmә informasiyasının hansı
әlamәtә görә tәsnifatına aiddir? (Çәki: 1)
yaranma mәnbәyinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
stabilliyә görә
yaranma vaxtına görә
idarәetmә funksiyalarına görә
Sual: Daxil olan vә xaric olan informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә
tәsnifatına aiddir? (Çәki: 1)
yaranma mәnbәyinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
stabilliyә görә
idarәetmә funksiyalarına görә
Sual: Keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında informasiya idarәetmә
informasiyasının hansı әlamәtә görә tәsnifatına aiddir? (Çәki: 1)
yaranma mәnbәyinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
yaranma vaxtına görә
idarәetmә funksiyalarına görә

Sual: Göstәrici nәdir? (Çәki: 1)
Aşağı sәviyyәli informasiya vahididir.
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki
vә texnoloji göstәricilәr toplusudur.
Hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin
sistemlәşdirilmiş siyahısıdır.
Müәyyәn әlamәtә görә (mәsәlәn, hesabat dövrünә görә) bir yerdә yığılmış hәmcins
(eyni strukturlu) sәnәdlәr qrupudur.
Obyektin, hadisәnin (prosesin) keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirәn
mәntiqi mülahizәdir.
Sual: İnformasiya massivi nәdir? (Çәki: 1)
Aşağı sәviyyәli informasiya vahididir.
Obyektin, hadisәnin (prosesin) keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirәn
mәntiqi mülahizәdir.
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki
vә texnoloji göstәricilәr toplusudur.
Hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin
sistemlәşdirilmiş siyahısıdır.
Müәyyәn әlamәtә görә (mәsәlәn, hesabat dövrünә görә) bir yerdә yığılmış hәmcins
(eyni strukturlu) sәnәdlәr qrupudur.
Sual: İdarәetmә informasiyası yaranma mәnbәyinә görә necә tәsnifata bölünür? (Çәki:
1)
şifahi vә sәnәdlәşdirilmiş
rәqәm tipli vә hәrf tipli
daxil olan vә xaric olan
keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
ilkin vә törәmә
Sual: İdarәetmә informasiyası qeydiyyat üsuluna görә necә tәsnifata bölünür? (Çәki: 1)
ilkin vә törәmә
rәqәm tipli vә hәrf tipli
daxil olan vә xaric olan
keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
şifahi vә sәnәdlәşdirilmiş
Sual: İdarәetmә informasiyası ifadә üsuluna görә necә tәsnifata bölünür? (Çәki: 1)
ilkin vә törәmә
şifahi vә sәnәdlәşdirilmiş
daxil olan vә xaric olan
keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
rәqәm tipli vә hәrf tipli
Sual: İdarәetmә informasiyası hәrәkәt istiqamәtinә görә necә tәsnifata bölünür? (Çәki:
1)

ilkin vә törәmә
şifahi vә sәnәdlәşdirilmiş
rәqәm tipli vә hәrf tipli
keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
daxil olan vә xaric olan
Sual: İdarәetmә informasiyası stabilliyinә görә necә tәsnifata bölünür? (Çәki: 1)
ilkin vә törәmә
rәqәm tipli vә hәrf tipli
daxil olan vә xaric olan
keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
dәyişәn vә şәrtidәyişmәyәn
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Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Obyektlәrә kod işarәlәrinin verilmә prosesinә kodlaşdırma deyilir
Lokal tәsnifat siyahılarının hazırlanması 2 mәrhәlәdә aparılır
Kodlaşdırmada әsas mәqsәd obyektlәri birmәnalı tәyin etmәk vә kodlaşdırılan
informasiyanın düzgünlüyünü tәmin etmәkdir
İqtisadi informasiyanın emalında çox vaxt mnemokodlardan, ştrixkodlardan istifadә
edilir
Kodların әsas vәzifәsi kompüterdә verilәnlәrin qruplaşdırılmasını tәmin etmәk,
qruplaşdırma әlamәtlәrinә görә yekun göstәricilәrini әldә etmәyi, informasiyanın
saxlanması, axtarışı, seçilmәsi vә ötürülmәsi proseslәrinin yerinә yetirilmәsini
asanlaşdırmaqdan ibarәtdir
Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Tәsnifat siyahısı hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod
işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır.
Kod  kodlaşdırma sistemi tәrәfindәn qoyulan qaydalara uyğun olaraq obyektin işarә
vә ya işarәlәr qrupu şәklindә ifadә edilmiş şәrti işarәsidir.
Әn sadә kodlaşdırma sistemi sıralamadır
Kod yalnız rәqәmlәrdәn ibarәt ola bilәr
Bir sıra hallarda kompüter özü ona daxil edilәn obyektlәri kodlaşdırır
Sual: Mәzmununa görә rekvizitlәrin hansı tiplәri var? 1. әsas 2. әlavә 3. kömәkçi 4.
әlamәt 5. xüsusi (Çәki: 1)

1, 2
3, 5
1, 3
4, 5
1, 4
Sual: Obyektin, hadisәnin (prosesin) keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirәn
mәntiqi mülahizә necә adlanır? (Çәki: 1)
rekvizit
göstәrici
fayl
sәnәd
informasiya massivi
Sual: Göstәricilәr sistemi nәdir? (Çәki: 1)
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki
vә texnoloji göstәricilәr toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin
sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli
kompleksidir
hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr
toplusudur
Sual: Tәsnifat siyahısı nәdir? (Çәki: 1)
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki
vә texnoloji göstәricilәr toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin
sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli
kompleksidir
hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr
toplusudur
Sual: Unifikasiya olunmuş şәnәdlәşdirmә sistemi nәdir? (Çәki: 1)
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki
vә texnoloji göstәricilәr toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin
sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli
kompleksidir
hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr
toplusudur

Sual: Sәnәdlәşdirmә sistemi nәdir? (Çәki: 1)
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki
vә texnoloji göstәricilәr toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin
sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli
kompleksidir
hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr
toplusudur
Sual: İnformasiya axını nәdir? (Çәki: 1)
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki
vә texnoloji göstәricilәr toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin
sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli
kompleksidir
hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr
toplusudur
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Sual: SQL nәdir? (Çәki: 1)
verilәnlәr bazasını nişanlama dilidir
sorğuların strukturlaşdırılmış dilidir
aşağı sәviyyәli proqramlaşdırma dilidir
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dilidir
vebsәhifәlәri proqramlaşdırma dilidir
Sual: «Access» VBİSin hansı modelә aid olduğunu tәyin edin: (Çәki: 1)
postrelyasiya
relyasiya
iyerarxik
şәbәkә
obyektyönlü

Sual: Maşındaxili informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
biliklәr bazaları
fayllar
tәsnifat vә kodlaşdırma sistemi
verilәnlәr bazaları
verilәnlәr anbarları
Sual: Maşındaxili informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
informasiya axınları
biliklәr bazaları
fayllar
verilәnlәr bazaları
verilәnlәr anbarları
Sual: İxtiyari informasiya xarici yaddaşda nә şәkildә saxlanır? (Çәki: 1)
Proqram
Cәdvәl
Sәnәd
Fayl
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Fayl harada saxlanılır? (Çәki: 1)
Әmәli yaddaşda
Daimi yaddaşda
Daxili yaddaşda
Xarici yaddaşda
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Relyasiya tipli verilәnlәr bazasında aşağıda sadalananlardan hansı sahә tipi ola
bilmәz? (Çәki: 1)
mәtn
pul
mәntiqi
memo
cәdvәl
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Sual: Verilәnlәr bazası nәdir? (Çәki: 1)
informasiyanın saxlanması üçün tәşkil edilmiş strukturdur
istәnilәn elektron cәdvәldir
cәdvәl formasında tәqdim edilәn istәnilәn informasiyadır
istәnilәn mәtn faylıdır
istәnilәn elektron sәnәddir
Sual: «Oracle» VBİSin hansı modelә aid olduğunu tәyin edin: (Çәki: 1)
postrelyasiya
iyerarxik
şәbәkә
relyasiya
obyektyönlü
Sual: Verilәnlәr bazası nәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)
mәlumatların nizama salınması vә saxlanılmasına
hesablama әmәliyyatının aparılmasına
mәtn sәnәdlәrinin emal edilmәsinә
qrafik mәlumatların emal edilmәsinә
rәqәmli mәlumatların saxlanılmasına
Sual: Sorğular nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
verilәnlәr bazasını qoruyub saxlamaq üçün
bazadan verilәnlәri seçmәk vә emal etmәk üçün
bazaya verilәnlәri daxil etmәk vә onlara baxmaq üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
Sual: Verilәnlәr bazasının hansı modelindә elementlәr arasında şaquli vә üfüqi әlaqә
mövcuddur? (Çәki: 1)
iyerarxik
relyasiya
obyektyönlü
qarışıq
şәbәkә
Sual: Verilәnlәr bazasında cәdvәllәr nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
bazanın verilәnlәrini seçmәk vә emal etmәk üçün
bazaya verilәnlәri daxil etmәk vә onlara baxmaq üçün
verilәnlәri qoruyub saxlamaq üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün

Sual: Aşağıda sadalananlardan verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemlәrinә aid olanı
göstәrin: (Çәki: 1)
С++
Delfi
Firefox
Borland Paradox
Linux
Sual: Verilәnlәr bazası nәdir? (Çәki: 1)
ixtiyari informasiya yığımıdır
müәyyәn qaydada tәşkil edilmiş verilәnlәr yığımıdır
böyük informasiya massivlәrinin saxlanması vә emalı üçün proqramlar yığımıdır
verilәnlәrin manipulyasiyasını vә doldurulmasını dәstәklәyәn interfeysdir
müәyyәn informasiya yığımıdır
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazasında informasiyanın qorunub saxlanması ünün әsas
obyekt nәdir? (Çәki: 1)
forma
sorğu
cәdvәl
hesabat
modul
Sual: Verilәnlәr bazasında sorğunun nәticәsindә alınır: (Çәki: 1)
Cәdvәllәr
Hesabatlar
Modullar
Formalar
Makroslar
Sual: Verilәnlәr bazasında formalar nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
verilәnlәr bazasını qoruyub saxlamaq üçün
bazanın verilәnlәrini seçmәk vә emal etmәk üçün
bazaya verilәnlәri daxil etmәk vә onlara baxmaq üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
Sual: Niyә Access proqramını bağlayarkәn daxil edilәn verilәnlәri saxlamağı tәklif etmir?
(Çәki: 1)
proqram natamamdır
verilәnlәr bazaya daxil edilәn kimi yaddaşda saxlanılır
verilәnlәr bazası bağlandıqdan sonra verilәnlәr yaddaşda saxlanılır
yaddaşda saxlama avtomatik yerinә yetirilmir
verilәnlәri saxlamağa ehtiyac yoxdur

Sual: Relyasiya verilәnlәr bazası hansı obyektsiz mövcud ola bilmәz? (Çәki: 1)
modulsuz
hesabatsız
cәdvәlsiz
formasız
makrossuz
Sual: Cәdvәldә yazıların nizamlanması necә adlanır? (Çәki: 1)
düzlәndirmә
filtrlәmә
çeşidlәmә
qurma
sıralama
Sual: İyerarxik verilәnlәr bazasına nümunә göstәrin: (Çәki: 1)
diskdә saxlanılan fayllar kataloqu
qatarların cәdvәli
elektron cәdvәl
ekspert sistemi
sinif jurnalının sәhifәsi
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazasının yazısında nә cür informasiya ola bilәr? (Çәki: 1)
yalnız mәntiqi kәmiyyәtlәr
yalnız mәtn verilәnlәri
yalnız eyni tipli verilәnlәr
yalnız әdәd verilәnlәri
müxtәlif tipli verilәnlәr
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazasının yazısı hansıdır? (Çәki: 1)
diapazon
cәdvәl sütunu
cәdvәl sәtri
sahә
xana
Sual: Verilәnlәr bazasinda sahәnin uzunluğu nә ilә ölçülür? (Çәki: 1)
baytlarla
millimetrlәrlә
piksellәrlә
simvollarla
bitlәrlә
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazasında mәtn sahәsinә nә qәdәr informasiya daxil edilә
bilәr? (Çәki: 1)
255 simvola qәdәr

20 simvola qәdәr
65536 simvola qәdәr
istәnilәn qәdәr
200 simvola qәdәr
Sual: Mәntiqi verilәnlәr nәdir? (Çәki: 1)
pul verilәnlәri
mәtn
iki mümkün qiymәtdәn biri
әdәd
memo
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazası cәdvәlinin sütununda nә cür informasiya ola bilәr?
(Çәki: 1)
yalnız mәntiqi kәmiyyәtlәr
yalnız mәtn verilәnlәri
yalnız eyni tipli verilәnlәr
yalnız әdәd verilәnlәri
müxtәlif tipli verilәnlәr
Sual: Faylda hansı növ informasiya saxlanılır? (Çәki: 1)
İcraya hazır kodlaşdırılmış proqram
Qrafik informasiya
Mәtn informasiyası
Multimedia informasiyası
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Verilәnlәr bazasında hesabatlar nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
baza verilәnlәrinin saxlanması üçün
bazaya verilәnlәrin daxil edilmәsi vә onlara baxış üçün
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi üçün
baza verilәnlәrinin seçilmәsi vә onların emalı üçün
emal olunmuş baza verilәnlәrini çap etmәk üçun
Sual: Verilәnlәr bazasında modullar nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
baza verilәnlәrinin saxlanması üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün
baza verilәnlәrinin seçilmәsi vә onların emalı üçün
emal olunmuş baza verilәnlәrini çap etmәk üçun
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi üçün
Sual: MS Accessdә hansı sahә tipindә verilәnlәr sahәdә deyil, yaddaşın başqa yerindә
saxlanılır? (Çәki: 1)
mәtn
mәntiqi

OLE
pul
memo
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Sual: Verilәnlәr bazası nәdir? (Çәki: 1)
ixtiyari informasiya yığımıdır
insanekspert nәticәlәri ilә müqayisә edilәn, hәr hansı predmet sahәsindә nәticә
çıxarmağa imkan verәn kompüter proqramıdır
böyük informasiya massivlәrinin saxlanması vә emalı üçün proqramlar yığımıdır
xarici yaddaşda xüsusi şәkildә tәşkil edilәn vә saxlanılan hәr hansı obyekt haqqında
qarşılıqlı әlaqәli verilәnlәr yığımıdır
müәyyәn informasiya yığımıdır
Sual: Doğru olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
İdarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusu sәnәdlәşdirmә sistemini
tәşkil edir
Xarici sәnәdlәrә yuxarı tәşkilatlar tәrәfindәn tәsdiq edilmiş planlar, sahә
normativlәri, tәlimatlar vә s. aiddir
İnformasiya axını hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini
dәyişәn verilәnlәr toplusudur
Ştrix kodlaşdırmanın tәtbiqi satılan malın hesabatının aparılması prosesini
avtomatlaşdırmağa imkan vermir
Müәssisә daxilindә dövr edәn daxili axınlar vertikal vә horizontal istehsalat
tәsәrrüfat әlaqәlәrini әks etdirir
Sual: Doğru olmayan mülahizәni göstәrin: (Çәki: 1)
Baha başa gәldiyindәn son illәr ştrix kodlaşdırılmasından geniş istifadә edilmir
Ştrix kodları vә onları informasiya daşıyıcısına köçürәn, çapın keyfiyyәtini yoxlayan,
daşıyıcıdan informasiyanı oxuyan vә onu ilkin emal edәn texniki vasitәlәr toplusu
birlikdә ştrix kodlaşdırma sistemini tәşkil edir
Ştrix kodunun informasiya daşıyıcısından oxunması üçün müxtәlif tipli skanerlәrdәn
 kontaktlı qәlәmlәr vә skanerlәr, lazer skanerlәri, informasiyanı mәsafәdәn oxuyan
mobil terminallar vә s. istifadә edilir
İdentifikator – sәnәdlәrin rekvizitlәrinin hәrflәrlә şәrti işarә edilmәsidir
İlkin sәnәdlәrdә rekvizitlәrin identifikasiyası mәsәlәnin qoyuluşu prosesindә aparılır
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazasında verilәnlәr cәdvәlin hansı elementlәrindә saxlanılır?

(Çәki: 1)
sahәlәrdә
sәtirlәrdә
sütunlarda
yazılarda
xanalarda
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazası cәdvәlinin elementini tәsvir edәn sәtir necә adlanır?
(Çәki: 1)
sahә
blank
yazı
açar
sütun
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazası faylının strukturu hansı halda dәyişir? (Çәki: 1)
bir vә ya bir neçә yazı әlavә etdikdә
yazılar diapazonunu lәğv etdikdә
istәnilәn yazıya düzәliş etdikdә
bütün yazıları lәğv etdikdә
istәnilәn sahәni lәğv etdikdә
Sual: Relyasiya verilәnlәr bazasında hesabatlar nәyin әsasında yaradılır? (Çәki: 1)
sorğuların
baza cәdvәllәrinin
formaların
cәdvәl vә sorğuların
digәr hesabatların
Sual: Verilәnlәr bazasının hansı modelindә elementlәr arasında yalnız şaquli әlaqә
mövcuddur? (Çәki: 1)
iyerarxik
relyasiya
obyektyönümlü
qarışıq
şәbәkә
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Sual: Windows XP nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterin adı
Mәtn redaktoru
Antivirus proqramı
Әmәliyyat sistemi
Utilit proqramı
Sual: Mәtn prosessoru hansı növ proqram tәminatına aid edilir? (Çәki: 1)
Әmәliyyat sisteminә
Sistem proqram tәminatına
Xidmәti proqramlara
İnstrumental proqram tәminatına
Tәtbiqi proqram tәminatına
Sual: Elektron tәqdimatların tәşkili vasitәlәri hansı növ proqram tәminatına aid edilir?
(Çәki: 1)
Әmәliyyat sisteminә
Tәtbiqi proqram tәminatına
Sistem proqram tәminatına
Xidmәti proqramlara
İnstrumental proqram tәminatına
Sual: Sadalananlardan biri kompüter viruslarına nümunәdir: (Çәki: 1)
disklәrin yoxlanması vә müalicәsi proqramı
diskin skanerdәn keçirilmәsi proqramı
aşağı sәviyyәli dillәrdә yaradılan istәnilәn proqram
pis formatlaşdırılmış disketdәn köçürülәn proqram
özünü başqa proqramlara әlavә edәn, böyük olmayan xüsusi proqram, o, “çoxalma”
xüsusiyyәtinә malikdir
Sual: Arxivlәşdirmә proqramı nәdir? (Çәki: 1)
faylların informasiya hәcmini kiçildәn (sıxlaşdıran) proqramdır
translyatordur
faylların rezerv surәtlәrini çıxaran proqramdır
interpretatordur
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemidir
Sual: BIOS nәdir? (Çәki: 1)
Oyun proqramı
Әmәliyyat örtüyü
Girişçıxışın baza sistemi
Qurğu
Proqramlaşdırma dili

Sual: Aşağıdakı proqramlardan hansı tәtbiqi proqramlara aid deyil? (Çәki: 1)
mәtn redaktorları
tәqdimat proqramları
qrafik redaktorlar
animasiya proqramları
әmәliyyat sistemlәri
Sual: Әmәliyyat sistemi hansı proqramlara aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiqi proqramlar
xidmәti proqramlar
instrumental proqramlar
әmәliyyat örtüklәri
sistem proqramları
Sual: Poçt proqramları hansı proqramlara aiddir? (Çәki: 1)
әmәliyyat örtüklәri
әmәliyyat sistemlәri
xidmәti proqramlar
instrumental proqramlar
tәtbiqi proqramlar
Sual: Tәtbiqi proqramlara aid deyil: (Çәki: 1)
qrafik redaktorlar
animasiya proqramları
tәqdimat proqramları
oyun proqramları
әmәliyyat örtüklәri
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Sual: Mәtn redaktoru nәdir? (Çәki: 1)
simvolik dillәrdә olan mәtnin maşın kodlarından istifadә edilmәklә yazılmış mәtnә
avtomatik tәrcümәsi proqramıdır
multimedia oyun proqramları yaradarkәn şәkillәrin emalı proqramıdır
sәnәdlәri yaradarkәn fәrdi kompüterlәrin resurslarını idarәetmә proqramıdır
kargüzarlıq, nәşriyyat vә s. proseslәrdә mәtn informasiyaları ilә işlәmәk üçün
nәzәrdә tutulan proqramdır

әlyazmanı çapa hazırlayarkәn mәtni yoxlayan vә sәhvlәri düzәldәn nәşriyyat
işçisidir
Sual: Ofis texnologiyaları nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı üçün
mәtn informasiyasının emalı üçün
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatı üçün
informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq üçün
lokal şәbәkә yaratmaq üçün
Sual: Translyator hansı növ proqram tәminatına aid edilir? (Çәki: 1)
Ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketinә
İxtisaslaşdırılmış tәtbiqi proqramlar paketinә
Xidmәti proqramlara
İnstrumental proqram tәminatına
İnteqrasiya olunmuş tәtbiqi proqramlar paketinә
Sual: Proqram mәhsulu kimi verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemlәri aşağıda
sadalananlardan hansının tәrkibinә daxildir? (Çәki: 1)
sistem proqram tәminatı
tәtbiqi proqram tәminatı
әmәliyyat sistemi
proqramlaşdırma sistemi
xidmәti proqram tәminatı
Sual: Әmәliyyat sistemi nәdir? (Çәki: 1)
verilәnlәr bazasını idarәetmәni tәmin edәn proqramdır
antivirus proqramıdır
kompüterin işini idarә edәn proqramlar yığımıdır
proqramlaşdırma sıstemidir
sәnәdlәrlә әmәliyyat aparmaq üçün istifadә olunan proqramlar yığımıdır
Sual: Qrafik redaktor nәdir? (Çәki: 1)
cizgi filmlәri yaratmaq üçün proqramdır
tәsvirlәri emal etmәk üçün proqramdır
әsasәn mәtn informasiyası ilә işlәmәk üçün proqramdır
şәkil yaradarkәn fәrdi kompüterin resurslarını idarә etmәk üçün proqramdır
rәssamqrafikdir
Sual: Kommunikasiya paketlәri hansı növ proqram tәminatına aid edilir? (Çәki: 1)
Tәtbiqi proqram tәminatına
Әmәliyyat sisteminә
Sistem proqram tәminatına
Xidmәti proqramlara

İnstrumental proqram tәminatına
Sual: Multimedia texnologiyaları nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı üçün
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatı üçün
real tәsvirlәrin vә sәsin emalı üçün
informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq üçün
videosiqnalların emalı üçün
Sual: Kompüterin teztez virusla yoluxması hansı halda baş verir? (Çәki: 1)
kompüter şәbәkәdә işlәyәrkәn
riyazi mәsәlә hәll edәrkәn
mәtn yığarkәn
makroslarla işlәyәrkәn
özözünә
Sual: Kompüterin xarici qurğularına xidmәt edәn proqramlar necә adlanır? (Çәki: 1)
yüklәmә proqramları
translyatorlar
kompilyatorlar
drayverlәr
interpretatorlar
Sual: Antivirus proqramları hansı növ proqram tәminatına aid edilir? (Çәki: 1)
Әmәliyyat sisteminә
Әmәliyyat örtüklәrinә
Xidmәti proqramlara
İnstrumental proqram tәminatına
Tәtbiqi proqram tәminatına
Sual: Translyatorun tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterin idarә edilmәsinә, bütün qurğuların işinin vә proqramların icra
olunmasına imkan verir
İstifadәçilәrin müәyyәn sinif mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilir
Kompüterin bütün qurğularının işini vә proqramların icra olunması prosesini idarә
edir
Әmәliyyat sisteminin әmrlәri ilә istifadәçilәrin işini asanlaşdırır
İlkin proqramı maşın koduna çevirir
Sual: Tәtbiqi proqram tәminatının tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterin idarә edilmәsinә, bütün qurğuların işinin vә proqramların icra
olunmasına imkan verir
İstifadәçilәrin müәyyәn sinif mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilir
Kompüterin bütün qurğularının işini vә proqramların icra olunması prosesini idarә
edir

Әmәliyyat sisteminin әmrlәri ilә istifadәçilәrin işini asanlaşdırır
İlkin proqramı maşın koduna çevirir
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansılar doğrudur? 1. Kompüter söndürüldükdә
әmәliyyat sistemi silinir. 2. Webkamera giriş qurğusudur. 3. Şәbәkә kartı çıxış qurğusu
deyil 4. Promt tәrcümә proqramıdır 5. UNİX tәtbiqi proqramdır (Çәki: 1)
2, 3
2, 5
1, 2
2, 4
4, 5
Sual: Kompüterin fayl sistemi hansı informasiya modelinә aiddir? (Çәki: 1)
şәbәkә
relyasiya
qarışıq
iyerarxiya
xәtti
Sual: Hansı proqram MS Office proqram paketinә daxil deyil? (Çәki: 1)
Word
Fine Reader
Publisher
Power Point
Access
Sual: Sistem proqramlarına aid olmayanı göstәrin: (Çәki: 1)
Scan Disk
Disk Defragmenter
Restore System
MacOS
Promt
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Sual: Sadalananlardan hansı proqram mәtn redaktoru deyil? (Çәki: 1)
WordPad

MS Word
Lotus 123
Lexicon
MultiEdit
Sual: Sadalananlardan hansı antivirus proqramı deyil? (Çәki: 1)
AVP
Defrag
Norton Antivirus
McAfee
DrWeb
Sual: Әmәliyyat sistemi nә üçün lazımdır? (Çәki: 1)
Disklәrdәki faylları idarә etmәk üçün
Tәtbiqi proqramı aktivlәşdirmәk üçün
Әmәli yaddaşı idarә etmәk üçün
Periferiya qurğularını idarә etmәk üçün
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Әmәliyyat sisteminin tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterin idarә edilmәsinә, bütün qurğuların işinin vә proqramların icra
olunmasına imkan verir
İstifadәçilәrin müәyyәn sinif mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilir
Kompüterin bütün qurğularının işini vә proqramların icra olunması prosesini idarә
edir
Әmәliyyat sisteminin әmrlәri ilә istifadәçilәrin işini asanlaşdırır
İlkin proqramı maşın koduna çevirir
Sual: Disklәrә xidmәt proqramlarının tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterin әsas elementlәrinin işinin yoxlanması
Fayllar sisteminin bütövlüyünün yoxlanması, diskdә korlanmış blokların axtarışı,
defraqmentasiya
Kompüterә düşәn virusların aşkarı vә zәrәrsizlәşdirmәsi
Diskdә tutduğu yeri azaltmaq mәqsәdi ilә faylın vә ya fayllar qrupunun
sıxlaşdırılması
Sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Әmәliyyat örtüklәrinin tәyinatı nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterin idarә edilmәsinә, bütün qurğuların işinin vә proqramların icra
olunmasına imkan verir
İstifadәçilәrin müәyyәn sinif mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilir
Kompüterin bütün qurğularının işini vә proqramların icra olunması prosesini idarә
edir
Әmәliyyat sisteminin әmrlәri ilә istifadәçilәrin işini asanlaşdırır
İlkin proqramı maşın koduna çevirir

Sual: İstifadәçiyә proqramlarla rahat işlәmәk üsulu tәmin edәn qarşılıqlı әlaqәli
proqramlar kompleksi necә adlanır? (Çәki: 1)
utilit
interfeys
translyator
drayver
interpretator
Sual: Aşağıdakı proqramlardan hansıları tәtbiqi proqramlar qrupuna daxildir? 1.
Nәşriyyat sistemlәri 2. Translyator 3. Antivirus proqramları 4. VBİSlәr (Çәki: 1)
2, 4
2, 3
3, 4
1, 3
1, 4
Sual: Mәtnlәrin tәrcümәsi üçün hansı proqramdan istifadә olunur? (Çәki: 1)
MS Word
Adobe Reader
Fine Reader
SuperCalc
Promt
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Sual: Rәsmi beynәlxalq standartlar hansılardır? (Çәki: 1)
ISO/IES
QOST
ORACLE CDM
ANSI
IDEF
Sual: RAD metodologiyasının digәr adı nәdir? (Çәki: 1)
Texnikanın tez quraşdırılması metodologiyası
Proqramın tez hazırlanması metodologiyası
Tәhlilin tez yerinә yetirilmәsi metodologiyası
Tәtbiqin tez hazırlanması metodologiyası

Sistemin tez tәhvil verilmәsi metodologiyası
Sual: Firma standartları hansılardır? 1. Microsoft ODBC 2. QOST 3. Oracle CDM 4.
ANSI 5. IDEF (Çәki: 1)
1, 4
2, 3
3, 4
1, 3
1, 2]
Sual: Tәsdiq edәn tәşkilata görә standartlara hansı standartlar aiddir? (Çәki: 1)
rәsmi beynәlxalq vә milli standartlar
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
«defakto» standartlar
firma standartları
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: Sistemin istismarı vә müşayiәt edilmәsi mәrhәlәlәrindә hazırlanan hüquqi
sәnәdlәrә aiddir: (Çәki: 1)
yaradılan sistemin statusunun xarakteristikası
KİSin vә onun altsistemlәrinin hüquqi sәlahiyyәtlәri
informasiya emalı proseslәrinin ayrıayrı növlәrinin hüquqi sәlahiyyәtlәri
texniki vasitәlәrdәn istifadә edilmәsindә istifadәçilәrin hüquqi münasibәtlәri
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İnformasiya sisteminin yaradılmasını vә fәaliyyәtini tәmin edәn aktlar informasiya
sisteminin hansı tәminat altsisteminә aiddir? (Çәki: 1)
informasiya
hüquqi
tәşkilati
proqram
texniki
Sual: Ölkәnin qanunları, dövlәtin qәrarları vә sәrәncamları, nazirliklәrin vә idarәlәrin,
tәşkilatların, müәssisәlәrin aktları (qәrarları) informasiya sisteminin hansı tәminatının
әsasını tәşkil edir? (Çәki: 1)
informasiya
hüquqi
tәşkilati
proqram
texniki
Sual: Nazirliklәrin, idarәlәrin, tәşkilatların, müәssisәlәrin aktları vә qәrarları informasiya
sisteminin hansı tәminatına aiddir? (Çәki: 1)
informasiya tәminatı

tәşkilati tәminat
linqvistik tәminat
proqram tәminatı
hüquqi tәminat
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Sual: Korporativ standartlara aiddir: 1. mәhsullar vә xidmәtlәr üçün standartlar 2.
proqram vә texnologiyalar üçün standartlar 3. proseslәr vә texnologiyalar üçün
standartlar 4. mәhsullar vә texnologiyalar üçün standartlar 5. kollektiv fәaliyyәt formaları
vә ya idarәetmә standartları (Çәki: 1)
2,3,4
1,2,4
2,3,5
1,3,5
2,4,5]
Sual: Texnologiyaların vә ya idarәetmәnin tәşkilinin vahid qaydaları haqqında
razılaşmalar nәyi bildirir? (Çәki: 1)
protokolları
metodikanı
vizual vasitәlәri
texnologiyaları
korporativ standartları
Sual: Rәsmi dövlәt standartları hansılardır? 1. ISO/IES 2. QOST 3. ORACLE CDM 4.
ANSI 5. IDEF (Çәki: 1)
1, 3, 5
2, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 5
Sual: Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
hansılardır? (Çәki: 1)
OMG konsorsiumunun standartları
QOST standartları
ISO/IEC standartları

ANSI standartları
IDEF standartları
Sual: Standartları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölmәk olar? 1. standartlaşdırma
mövzusuna görә 2. tәtbiq olunan texnologiyaya görә 3. tәsdiq edәn tәşkilata görә 4.
metodologiyaya görә 5. tәtbiq sahәsinә görә (Çәki: 1)
1, 3
2, 4
2, 3
1, 5
4, 5
Sual: Standartların hansı әlamәtә görә tәsnifatına funksional standartlar
(proqramlaşdırma dillәrinin, interfeyslәrin, protokolların standartları) vә informasiya
sisteminin hәyat dövrünün tәşkilinә vә proqram tәminatına aid standartlar daxildir? (Çәki:
1)
tәtbiq sahәsinә görә
tәtbiq olunan texnologiyaya görә
tәsdiq edәn tәşkilata görә
metodika mәnbәyinә görә
standartlaşdırma mövzusuna görә
Sual: Standartların hansı әlamәtә görә tәsnifatına rәsmi beynәlxalq standartlar, rәsmi
milli standartlar, standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin
standartları, «defakto» standartlar vә firma standartları aiddir? (Çәki: 1)
tәtbiq sahәsinә görә
tәtbiq olunan texnologiyaya görә
tәsdiq edәn tәşkilata görә
metodika mәnbәyinә görә
standartlaşdırma mövzusuna görә
Sual: Sistemin qurulmasının vә istismarının kadr tәminatı informasiya sisteminin hansı
tәminatına aiddir? (Çәki: 1)
informasiya tәminatı
hüquqi tәminat
linqvistik tәminat
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
Sual: KİSin layihәlәndirilmәsindә, hazırlanmasında vә istismarında metodik materialların
istifadә edilmәsi vә texniki sәnәdlәşdirmәnin aparılması informasiya sisteminin hansı
tәminatına aiddir? (Çәki: 1)
informasiya tәminatı
hüquqi tәminat
linqvistik tәminat
proqram tәminatı

tәşkilati tәminat
Sual: KİSin hazırlanması vә istismarı proseslәrindә görülәn tәşkilati işlәr vә sistemi
işlәyib hazırlayanların vә istifadәçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrinin nizamlanması informasiya sisteminin hansı tәminatına aiddir? (Çәki: 1)
informasiya tәminatı
hüquqi tәminat
linqvistik tәminat
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
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Sual: KİSin tәşkilati tәminatına aid olan mәsәlәni göstәrin: (Çәki: 1)
KİSin strukturlaşdırılmasının tәşkili
KİSin hazırlanması vә istismarı proseslәrindә görülәn tәşkilati işlәr vә sistemi
işlәyib hazırlayanların vә istifadәçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrinin nizamlanması
KİSin layihәlәndirilmәsindә, hazırlanmasında vә istismarında metodik materialların
istifadә edilmәsi vә texniki sәnәdlәşdirmәnin aparılması
sistemin qurulmasının vә istismarının kadr tәminatı
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: KİSin tәşkilati tәminatına aid olmayan mәsәlәni göstәrin: (Çәki: 1)
KİSin strukturlaşdırılmasının tәşkili
KİSin hazırlanması vә istismarı proseslәrindә görülәn tәşkilati işlәr vә sistemi
işlәyib hazırlayanların vә istifadәçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrinin nizamlanması
KİSin layihәlәndirilmәsindә, hazırlanmasında vә istismarında metodik materialların
istifadә edilmәsi vә texniki sәnәdlәşdirmәnin aparılması
sistemin qurulmasının vә istismarının kadr tәminatı
informasiya emalı ilә bağlı texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi
Sual: Situasiya mәrkәzlәrinin qarşısında qoyulan әnәnәvi mәsәlәlәrә aid olanı göstәrin:
(Çәki: 1)
idarә olunan obyektin vәziyyәtinin proqnozlaşdırılması
idarәetmә qәrarlarının nәticәlәrinin modellәşdirilmәsi
xarici mühitlә qarşılıqlı әlaqәlәrin dәyişmәsini nәzәrә almaqla idarәetmә

mәsәlәlәrinin hәlli
mәqsәd funksiyalarının vә kriterilәrin dәyişilmәsi şәraitindә idarәetmә mәsәlәlәrinin
hәlli
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: KİSin hazırlanması vә istismarı zamanı görülәn tәşkilati işlәrә aiddir: (Çәki: 1)
informasiya sistemi yaradılacaq müәssisәnin idarәetmә sisteminin tәhlili vә
avtomatlaşdırılması tәlәb olunan mәsәlәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
KİSin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırığın hazırlanması vә texnikiiqtisadi
sәmәrәliliyin әsaslandırılması
KİS şәraitindә idarәetmә sisteminin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdilә
müәssisәnin strukturuna vә tәrkibinә aid tәkliflәrin vә onların hәllinin işlәnib
hazırlanması
sistemi hazırlayanların vә istifadәçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrinin nizamlanması
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: KİSin yaradılmasında hansı metodik materiallardan istifadә edilir? (Çәki: 1)
informasiya sistemlәrinin, o cümlәdәn, korporativ informasiya sistemlәrinin
yaradılması üzrә beynәlxalq, ümumsahә vә ölkәdaxili rәhbәr metodik materiallar vә
korporativ standartlar
tipik layihә hәllәri
müәssisәdә layihәqabağı tәhlilin aparılması vә tәşkili üzrә metodik materiallar
layihә sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә metodik materiallar
sadalananların hamısı doğrudur
Sual: İdarәetmә sisteminin tәhlili zamanı hansı iş yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
Müәssisәnln idarә edilmәsinә aid olan mәsәlәlәrin hamısına baxılır.
Hәmin mәsәlәlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr araşdırılır.
Gözlәnilәn texnikiiqtisadi sәmәrәlilik qiymәtlәndirilir.
Ayrıayrı işlәrin görülmәsinin ardıcıllığı tәyin edilir.
Sadalananların hamısı doğrudur.
Sual: Tәsdiq edәn tәşkilata görә hansı korporativ standartlar mövcuddur? (Çәki: 1)
funksional standartlar
proqram tәminatına aid standartlar
protokolların standartları
informasiya sisteminin hәyat dövrünün tәşkilinә aid standartlar
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
Sual: Standartlaşdırma mövzusuna görә hansı korporativ standartlar mövcuddur? (Çәki:
1)
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
rәsmi beynәlxalq standartlar
firma standartları
"defakto" standartlar

funksional standartlar
Sual: Standartlaşdırma mövzusuna görә hansı korporativ standartlar mövcuddur? (Çәki:
1)
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
rәsmi dövlәt standartları
firma standartları
"defakto" standartlar
proqram tәminatına aid standartlar
Sual: Standartlaşdırma mövzusuna görә hansı korporativ standartlar mövcuddur? (Çәki:
1)
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
rәsmi dövlәt standartları
firma standartları
rәsmi beynәlxalq standartlar
informasiya sisteminin hәyat dövrünün tәşkilinә aid standartlar

