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Sual: Hesabi verilәndә qiymәt nә ilә ifadә olunur? (Çәki: 1)
Qiymәt rәqәmlә ifadә olunur
Qiymәt sözlә ifadә olunur
Qiymәt cümlә ilә ifadә olunur
Qiymәt verilәnlә ifadә olunur
Qiymәt ifadә olunmur
Sual: Mәntiqi verilәndә qiymәt nә ilә ifadә olunur? (Çәki: 1)
Qiymәt mәntiqi kәmiyyәtlә ifadә olunur
Qiymәt mәntiqi fikirlә ifadә olunur

Qiymәt mәntiqi tәsvirlә ifadә olunur
Qiymәt mәntiqi görünüşlә ifadә olunur
Qiymәt mәntiqi kәmiyyәtlә ifadә olunmur
Sual: Göstәrici tipli verilәndәn nә mәqsәd üçün istifadә olunur? (Çәki: 1)
Proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilә işlәmәkdәn ötrü
Proqramlaşdırmada sabit yaddaş ilә işlәmәkdәn ötrü
Proqramlaşdırmada xarici yaddaş ilә işlәmәkdәn ötrü
Proqramlaşdırmada Keş yaddaş ilә işlәmәkdәn ötrü
Proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilә işlәmәkdәn ötrü istifadә etmәk düzgün
deyil
Sual: İnformasiya tәsvir olunmaq üçün hansı ifadәni tapmalıdır? (Çәki: 1)
Maddi ifadәsini
Birlәşmә ifadәsini
Ayrı formada yazılma ifadәsini
İnformasiya tәsvir olunmaq üçün heç bir ifadәyә malik olmamalıdır
Cavabların hamısı sәhvdir
Sual: İnformasiya tәsvir olunmaq üçün hansı ifadәni tapmalıdır? (Çәki: 1)
Maddi ifadәsini
Birlәşmә ifadәsini
Ayrı formada yazılma ifadәsini
İnformasiya tәsvir olunmaq üçün heç bir ifadәyә malik olmamalıdır
Cavabların hamısı sәhvdir
Sual: İnsan informasiyanı hansı üsullarla әldә edә bilәr? (Çәki: 1)
İnsan informasiyanı şifahi vә yazılı әldә edә bilәr
nsan informasiyanı ancaq eşitmәklә, şifahi, görmәklә әldә edә bilәr
İnsan informasiyanı ancaq görmәklә, televizora baxmaqla әldә edә bilәr
İnsan informasiyanı ancaq ovucunu әşyaya sürtmәklә әldә edә bilәr
İnsan informasiyanı ancaq әşyaya әlini toxunduqmaqla әldә edә bilәr
Sual: ”Ünvan Tezarusu” dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
İnformasiya qәbuledicisinin biliyini
İnformasiya ötürücüsünün biliyini
İnformasiya saxlayıcısının biliyini
İnformasiya toplayıcısının biliyini
İnformasiya axtarıcısının biliyini
Sual: İnsanın tezarusu dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
İnsanın biliklәri cәmi
İnsanın görmә sahәsi
İnsanın eşitmә dairәsi

İnsanın eşitmә tezliyi
İnsanın qışqırma dәrәcәsi
Sual: Tezarusu dәyişәn informasiyanın miqdarı nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
Semantik ölçünü ifadә edir
Praqmatik ölçünü ifadә edir
Sintaksis ölçünü ifadә edir
Hamısını ifadә edir
Bunlar ilә әlaqәsi yoxdur
Sual: Ünvanın tezarusu artdıqda informasiyanın nәyi azalır? (Çәki: 1)
İnformasiyanın semantik miqdarı azalır
İnformasiyanın uzunluğu azalır
İnformasiyanın çәkisi azalır
İnformasiyanın genişliyi artır
İnformasiyanın ünvan tezarusu ilә әlaqәsi yoxdur
Sual: İnformasiyaya müxtәlif aspektlәrdә baxılır. Әsas mәqsәd nәyi lәğv etmәkdir?
(Çәki: 1)
Qeyrimüәyyәnliyi
Qeyritarazlığı
Qeyrisabitliyi
Qeyrimütәnasibliyi
Qeyripaylanmanı
Sual: Qeyrimüәyyәnliyi necә ölçüllәrf? (Çәki: 1)
Entropiya ilә
Söz birlәşmәsi ilә
Cümlәlәr toplumu ilә
Ekstropiya ilә
Entrologiya ilә
Sual: Sistemdәki entropiyanı necә azaltmaq mümkündür? (Çәki: 1)
İnformasiyanı almaqla, saxlamaqla, tәhlil etmәklә
İnformasiyanı almaqla, saxlamaqla, başqasına satmaqla
İnformasiyanı almaqla, axtarmaqla, başqasına vermәklә
İnformasiyanı almaqla, saxlamaqla, tәhlil etmәmәklә
İnformasiyada entropiyadan istifadә edilmir
Sual: Görkәmli alim Norbert Vinerә görә entrpopiya nәdir? (Çәki: 1)
Sistemdәki qarışıqlıq
Sistemdәki sabitlik
Sistemdәki durğunluq
Sistemdәki ardıcıllıq

Sistemdәki nizamlı düzülüş
Sual: Neqentropiya nәdir? (Çәki: 1)
Mәnfi entropiya
Müsbәt entropiya
Entropiyaların birbirindәn ayrılması
Entropiyaların birbirilә toplanması
Müsbәt vә mәnfi entropiyaları birbirinә qarşı mübarizә aparması
Sual: Әn kiçik ölçü vahidi “Bit” hansı sözlәrin birlәşmәsindәn yaranmışdır? (Çәki: 1)
Binary digit
Binary debüt
Binari bitten
Binary batten
Binary degittayn
Sual: İqtisadi informasiya nәyi sәciyyәlәndiri? (Çәki: 1)
İqtisadi proseslәri
İqtisadi araşdırmaları
İqtisadi sahәlәri
İqtisadi çatışmazlıqları
İqtisadi mәsәlәlәri
Sual: İlkin vә törәmә informasiya növlәri hansı informasiyaya aiddir? (Çәki: 1)
İqtisadi informasiyaya
İstehsal olunan informasiyaya
Axtarılan informasiyaya
Biliklәr toplusu ilә bağlı informasiyaya
Kompüter texnikasında istifadә edilәn mәılumatlar yığımına
Sual: İqtisadi informatikanın әsas mәqsәdi nәdәn ibatrәtdir? (Çәki: 1)
İqtisadiyyatda qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiya sistemlәrinin
tәbiqi
İqtisadiyyatda qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiya mühitinin
yaradılması
İqtisadiyyatda qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informatikaya aid kitablardan
istifadә
İqtisadiyyatda qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informatika sahәlәrinin analizi
İqtisadiyyatda qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiyanın lәğv edilmәsi
Sual: İqtisadi informatikanın әsas mәqsәdi nәdәn ibatrәtdir? (Çәki: 1)
Biznesdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiya sistemlәrinin tәbiqi
Biznesdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiya mühitinin yaradılması
Biznesdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informatikaya aid kitablardan
istifadә

Biznesdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informatika sahәlәrinin analizi
Biznesdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiyanın lәğv edilmәsi
Sual: İqtisadi informatikanın әsas mәqsәdi nәdәn ibatrәtdir? (Çәki: 1)
İdarәetmәdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiya sistemlәrinin tәbiqi
İdarәetmәdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiya mühitinin
yaradılması
İdarәetmәdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informatikaya aid kitablardan
istifadә
İdarәetmәdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informatika sahәlәrinin analizi
İdarәetmәdә qәrarların hazırlanması vә qәbulu üçün informasiyanın lәğv edilmәsi
Sual: İqtisadi informatika nәyi öyrәnir? (Çәki: 1)
İqtisadi vahidlәrin informasiya sistemlәrinin kömәyilә idarә edilmәsi problemlәrini
İqtisadi vahidlәrin informasiya sistemlәrinin kömәyilә lәğv edilmәsi problemlәrini
İqtisadi vahidlәrin informasiya sistemlәrinin kömәyilә yenidәn qurulma problemlәrini
İqtisadi vahidlәrin informasiya sistemlәrinin kömәyilә tәkrar edilmә problemlәrini
İqtisadi vahidlәrin informasiya sistemlәrinin kömәyilә bir yerә toplama problemlәrini
Sual: İqtisadi informasiya әmәk, torpaq vә kapitalla yanaşı daha hansı amilә
çevrilmişdir? (Çәki: 1)
Tәsәrrüfat fәaliyyәtinә
Tәsәrrüfat sahәlәrinә
Tәsәrrüfat birliklәrinә
Tәsәrrüfat idarәlәrinә
Tәsәrrüfat tәşkilatlarına
Sual: Sistemin hәr bir elementini nә ilә әlaqәlәndirmәk olar? (Çәki: 1)
Dәyişәn kәmiyyәtlә
Sabit kәmiyyәtlә
Dәyişәn vә sabit kәmiyyәtlә
Elementi heç nә ilә әlaqәlәndirmәk olmaz
Elememnti hәr bir kәmiyyәtlә әlaqәlәndirmәk olar
Sual: Sistemlәri neçә әlamәtә görә tәsnif edirlәr? (Çәki: 1)
İki әlamәtә görә
Üç әlamәtә görә
Bir әlamәtә görә
Dörd әlamәtә görә
Beş әlamәtә görә
Sual: Sistemlәri hansı әlamәtinә görә tәsnif edirlәr? (Çәki: 1)
Fәaliyyәt şәrtlәrinә görә
Düşünmә şәrtlәrinә görә
Bacarıq qabiliyyәtinә görә

Ötürmә qabiliyyәtinә görә
Alıcılıq qabiliyyәtinә görә
Sual: Sistemlәri hansı әlamәtinә görә tәsnif edirlәr? (Çәki: 1)
Mürәkkәblik dәrәcәsinә görә
Sadәlik dәrәcәsinә görә
Ümumi vәziyyәtinә görә
Sistemin әlasmәti yoxdur
Sistem ümumi, sadәlik vә mürәkkәb әlamәtlәrin cәmidir
Sual: İnformasiya sisteminin yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
İstifadәçini informasiya ilә tәmin etmәk
İstifadәçini informasiyanı tәhlil edәn qurğularla tәmin etmәk
İstifadәçini informasiya daşıyıcıları ilә tәmin etmәk
İstifadәçini fәrdi kompüterlәrlә tәmin etmәk
İstifadәçinin informasiya sistemi ilә әlaqәsi yoxdur
Sual: İnformasiya sisteminә aşağıda göstәrilәlәnlәrdәn hansıları aid etmәk olar? (Çәki:
1)
Qeyd kitabçalarını, kartotekaları
Qeydiyyat şöbәlәrini, vizit kartlarını
Qeyd etmә indikatorlarını, kartotekaları
İnformasiya sisteminә hәyatda olan nә vatrsa aid etmәk olar
İnformasiya sisteminin heç bir sahә ilә әlaqәsi yoxdur
Sual: İnformasiya sistemlәrinin öyrәnilmәsi mәqsәdilә nәyi hәyata keçirirlәr? (Çәki: 1)
İnformasiyanın tәhlilini
İnformasiyanın axtarılmasını
İnformasiyanın tapılmasını
İnformasiyanın soruşulmasını
İnformasiyanın izlәnmәsini
Sual: İnformasiya sistemlәrinin öyrәnilmәsi mәqsәdilә nәyi hәyata keçirirlәr? (Çәki: 1)
İnformasiyanın sintezini
İnformasiyanın yazılmasını
İnformasiyanın pozulmasını
İnformasiyanın yüklәnmәsini
İnformasiyanın izlәnmәsini
Sual: İqtisadi informasiyanın tәhlili zamanı onun hansı xassәlәri araşdırılır? (Çәki: 1)
Qiymәtlәndirilmәsi, adekvat informasiya dilinin seçilmәsi
Qiymәtlәndirilmәsi, adekvat informasiya ötürülmәsinin seçilmәsi
Qiymәtlәndirilmәsi, adekvat informasiya elementlәrinin seçilmәsi
Qiymәtlәndirilmәsi, adekvat informasiya parametrlәrinin seçilmәsi

Qiymәtlәndirilmәsi, adekvat informasiya qurğularının seçilmәsi
Sual: İqtisadi informasiyanın sintezi zamanı onun hansı xassәlәri araşdırılır? (Çәki: 1)
İnformasiya daşıyıcıları, onların kodlaşdırılması vә tәsniflәşdirilmәsi
İnformasiya daşıyıcıları, onların dekodlaşdırılması vә tәsniflәşdirilmәsi
İnformasiya daşıyıcıları, onların ardıcıl düzülmәsi vә tәsniflәşdirilmәsi
İnformasiya daşıyıcıları, onların nizamsız düzülmәsi vә tәsniflәşdirilmәsi
İnformasiya daşıyıcıları, onların paralel düzülmәsi vә tәsniflәşdirilmәsi
Sual: Müasir kompüter texnologiyaları әsasında yaradılan informasiya sistemlәri necә
adlandırılır? (Çәki: 1)
Avtomastlaşdırılmış iqtisadi informasiya sistemtemlәri
Avtomastlaşdırılmış iqtisadi informasiya altsistemtemlәri
Avtomastlaşdırılmış iqtisadi informasiya üstsistemtemlәri
Avtomastlaşdırılmış iqtisadi informasiya tәhlükәsizıliyi sistemtemlәri
Avtomastlaşdırılmış iqtisadi informasiya müdafiә sistemtemlәri
Sual: İnformasiya sistemlәrinin tәkamül tarixi neçә mәrhәlәyә bölünür? (Çәki: 1)
Dörd
Üç
Beş
Altı
Bir
Sual: İnformasiya sistemlәrinin tәkamül tarixinin birinci mәrhәlәsi hansı prinsipә
әsaslanır? (Çәki: 1)
“Bir müәssisәbir informasiyanı işlәmә mәrkәzi” prinsipinә
“İki müәssisәbir informasiyanı işlәmә mәrkәzi” prinsipinә
“Üç müәssisәbir informasiyanı işlәmә mәrkәzi” prinsipinә
“Dörd müәssisәbir informasiyanı işlәmә mәrkәzi” prinsipinә
“Beş müәssisәbir informasiyanı işlәmә mәrkәzi” prinsipinә
Sual: İnformasiya sistemlәrinin tәkamül tarixinin ikinci mәrhәlәsi hansı prinsipә
әsaslanır? (Çәki: 1)
İnformasiya sisteminin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsi prinsipinә
İnformasiya sisteminin mәrkәzlәşdirilmәsi prinsipinә
İnformasiya sisteminin ayrıayri yerlәrdә ümumi mәrkәzlәşdirilmәsi prinsipinә
İnformasiya sisteminin bir yerә yığılaraq paylanmasının mәrkәzlәşdirilmәsi
prinsipinә
İnformasiya sisteminin paylanaraq mәrkәzlәşdirilmәsi prinsipinә
Sual: İnformasiya sistemlәrinin tәkamül tarixinin üçüncü mәrhәlәsi hansı prinsipә
әsaslanır? (Çәki: 1)
Geniş miqyasda fәrdi kompüterlәrdәn istifadә prinsipinә
Geniş miqyasda fәrdi kommmutatorlardan istifadә prinsipinә

Geniş miqyasda fәrdi komplekslәrdәn istifadә prinsipinә
Geniş miqyasda fәrdi komplyatorlardan istifadә prinsipinә
Geniş miqyasda fәrdi kommutatorlardan istifadә prinsipinә
Sual: İnformasiya sistemlәrinin tәkamül tarixinin dördüncü mәrhәlәsi hansı prinsipә
әsaslanır? (Çәki: 1)
İyerarxiya prinsipinә
Bir yerә toplanma prinsipinә
Bir neçә müәssisә arasında paylanma prinsipinә
Bir neçә nazirlik arasında paylanma prinsipinә
Dördüncü mәrhәlәdә prinsip yoxdur
Sual: İnformasiya sistemlәrinin tәkamül tarixinin dördüncü mәrhәlәsinin hansı
xüsisuyyәtlәri vardır? (Çәki: 1)
Kompüterlәrin imkanlarından tam istifadә xüsusiyyәti
Kompüterlәrin imkanlarından natam istifadә xüsusiyyәti
Kompüterlәrin imkanlarından azacıq istifadә xüsusiyyәti
Kompüterlәrin imkanlarından istifadә etmәmәk xüsusiyyәti
Kompüterlәrin daxilindәki qurğuların dәyişdirilmәsindәn tam istifadә
Sual: İnformasiya sistemlәrinin tәkamül tarixinin dördüncü mәrhәlәsinin hansı
xüsisuyyәtlәri vardır? (Çәki: 1)
Modulun qurulması sistemindәn istifadә
Modulun qurulması sistemindәn istifadә etmәmәk
Modulun qurulması sistemindәn digәr sahәlәrdә istifadә
Modulun qurulması sistemindәn nazirliklәrdә istifadә
Modulun qurulması sistemindәn universitetlәrdә istifadә
Sual: Kennet Errou nәyi sübut etmişdir? (Çәki: 1)
İnformatikada qәrar qәbulunu “Etik normalara” uyğunlaşdırmağı
İnformatikada qәrar qәbulunu “Etik puzuntulara” uyğunlaşdırmağı
İnformatikada qәrar qәbulunu “Estetik normalara” uyğunlaşdırmağı
İnformatikada qәrar qәbulunu “Eqoistik normalara” uyğunlaşdırmağı
İnformatikada qәrar qәbulunu “Ekzotik normalara” uyğunlaşdırmağı
Sual: Yeni iqtisadiyyatın hansı cәhәtlәri vardır? (Çәki: 1)
İqtisadiyyatın bәzi sahәlәrindә keyfiyyәtlә yanaşı mәhsuldarlığın artması,
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
İqtisadiyyatın bәzi sahәlәrindә keyfiyyәtlә yanaşı mәhsuldarlığın azalması,
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
İqtisadiyyatın bәzi sahәlәrindә keyfiyyәtlә yanaşı mәhsuldarlığın artması,
qiymәtlәrin yuxarı qalxması
İqtisadiyyatın bәzi sahәlәrindә keyfiyyәtlә yanaşı mәhsuldarlığın azalması,
qiymәtlәrin yuxarı qalxması
İqtisadiyyatın bәzi sahәlәrindә keyfiyyәtlә yanaşı mәhsuldarlığın olmaması,
qiymәtlәrin dә lәğv edilmәsi

Sual: Yeni iqtisadiyyat necә iqtisadiyyat sayılır? (Çәki: 1)
Bilik iqtisadiyyatı
Mübarizә iqtisadiyyatı
Savadsızlıq uğrunda mübarizә iqtisadiyyatı
Bilikdәn imtina iqtisadiyyatı
Yeni iqtisadiyyat termini ümumiyyәtlә istifadә edilmir
Sual: Loqorifm xәtkeşi nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Hesablama aparmaq üçün
Musiqi bәstәlәmәk üçün
Rәsm çәkmәk üçün
Vәrәqlәri yarı bölmәk üçün
Ümumiyyәtlә hesablama işlәrindә loqarifm xәtkeşindәn istifadә olunmur
Sual: Çarlz Bebbicin ixtira etdiyi Hesablama mexanizmi nә üçün hesablama apara
bilmәdi? (Çәki: 1)
Hesablama mexanizmindә ancaq 10luq say sistemindәn istifadә edilirdi
Hesablama mexanizmindә ancaq elektron lampalarından istifadә edilirdi
Hesablama mexanizmindә ancaq inteqral sxemlәrdәn istifadә edilirdi
Hesablama mexanizmindә ancaq akkumulyatorlardan istifadә edilirdi
Hesablama mexanizmi hesablama işlәri üçün nәzәrdә tutulmamışdı
Sual: Perfolent vә perfokart nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
İnformasiyanı hesablama maşınına daxil etmәk üçün
İnformasiyanı digәr kompüterә ötürmәk üçün
İnformasiyanı İnternetdәn almaq üçün
İnformasiyanı İnternetә ötürmәk üçün
Perfokart vә perfolent kondensionerlәrin daxilindә hava tәmizlәmәk üçün istifadә
edilir
Sual: Fәrdi kompüterlәrin yaradılması nailiyyәt hesab olunur. Bunun sәbәbi nәdir? (Çәki:
1)
Fәrdi kompüterlәrin ölçülәrinin kiçik, qiymәtlәrinin üçüz olması
Fәrdi kompüterlәrin ölçülәrinin böyük, qiymәtlәrinin üçüz olması
Fәrdi kompüterlәrin ölçülәrinin böyük, qiymәtlәrinin baha olması
Fәrdi kompüterlәrin ölçülәrinin kiçik, qiymәtlәrinin baha olması
Fәrdi kompüterlәrin ölçülәrinin vә qiymәtlәrinin bura dәxli yoxdur
Sual: Fәrdi kompüterlәrin yaradılması nailiyyәt hesab olunur. Bunun sәbәbi nәdir? (Çәki:
1)
Fәrdi kompüterlәrdәn istәnilәn şәxs tәrәfindәn istifadә edilmәsi
Fәrdi kompüterlәrdәn ancaq elm sahiblәri tәrәfindәn istifadә edilmәsi
Fәrdi kompüterlәrdәn ancaq incәsәnәt adamları tәrәfindәn istifadә edilmәsi
Fәrdi kompüterlәrdәn ancaq uşaqlar tәrәfindәn istifadә edilmәsi

Fәrdi kompüterlәrdәn indiki zamanda heç kim istifadә etmir, çünki telefon daha
әlverişlidir
Sual: Fәrdi kompüterlәrin yaradılması nailiyyәt hesab olunur. Bunun sәbәbi nәdir? (Çәki:
1)
Fәrdi kompüterlәr etibarlıdır, istifadәsi rahatdır
Fәrdi kompüterlәr әlverişli deyil, istifadәsi rahatdır
Fәrdi kompüterlәr etibarlıdır, istifadәsi çox narahatdır
Fәrdi kompüterlәr etibarlıdır, amma onun yerinә telefondan istifadә mәslәhәtdir
Fәrdi kompüterlәrin istifadәsi sağlamlığa böyük ziyan vurur
Sual: Con fon Neyman arxitekturasının әsas prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
Kompüterlәrin proqramla tәmin olunması
Kompüterlәrin perfokartlarla tәmin edilmәsi
Kompüterlәrin printerlәrlә tәmin edilmәsi
Kompüterlәrin rәngbәrәng işıqlarla tәmin edilmәsi
Kompüterlәrin yerlәşmәsi üçün böyük ölçülü otaqların seçilmәsi
Sual: Con fon Neyman arxitekturasının әsas prinsiplәri kompüter üçün hansılardır?
(Çәki: 1)
Vahid yaddaşa malik olmalıdır
Vahid istifadә qaydası olmalıdır
Müxtәlif istifadә qaydası olmalıdır
Kompüterlәr istifadәdәn qabaq birbirinin üstünә yığılmalıdır
Kompüterdә ümumiyyәtlә yaddaşdan istifadә mәslәhәt deyil
Sual: Con fon Neyman arxitekturasının әsas prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
Kompüter müәyyәn әmәliyyat sisteminә malik olmalıdır
Kompüter müәyyәn rәnglәr sisteminә malik olmalıdır
Kompüter müәyyәn dinamiklәr ilә tәmin olunmalıdır
Kompüter müәyyәn qoruyucu sistemә malik olmalıdır
Kompüteri işlәtmәk üçün heç bir şey lazım deyil
Sual: Kompüterin açıq arxitekturaya malik olması istifadәçiyә hansı imkanları verdi?
(Çәki: 1)
Kompüterlәrin hissәlәrinin sayının çoxalması nәticәsindә onların qiymәtlәri
ucuzlaşdı
Kompüterlәrin hissәlәrinin sayı azaldı, kompüterlәr bahalaşdı
Kompüterlәrin hissәlәri bir panel üzәrindә hazırlandı, monitora ehtiyac yaranmadı
Kompüterin hissәlәrinin sayının çoxalması onların istehsalına maneçilik etdi
Kompüter qapalı arxitekturaya uyğun hazırlanır
Sual: Kompüterin açıq arxitekturaya malik olması istifadәçiyә hansı imkanları verdi?
(Çәki: 1)
Kompüterin imkanları genişlәndi

Kompüterin imkanları mәhdudlaşdı
Kompüterin imkanları genişlәndi, monitora ehtiyac yaranmadı
Kompüterin imkanları genişlәndi, klaviaturaya ehtiyac yaranmadı
Kompüterin imkanları hәddindәn artıq azaldı
Sual: Kompüterin açıq arxitekturaya malik olması istifadәçiyә hansı imkanları verdi?
(Çәki: 1)
İstifadәçi istehsal olunan kompüterlәrdәn zövqünә uyğun olanını seçә bildi
İstifadәçi bir kompüterin yerinә 30 әdәd kompüter ala bildi
İstifadәçi kompüterlә işlәyәn zaman monitor ona lazım olmadı
İstifadәçi kompüteri heç vaxt söndürmәdi
İstifadәçi kompüteri gün әrzindә 100 dәfә söndürmәli oldu
Sual: Kompüterin daxilindәki şinlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
Ünvan, Verilәnlәr vә Әmrlәr şini
Qeydiyyat, Verilәnlәr vә Gәrginlik şini
Ünvan, Cәrәyan vә Әmrlәr şini
Qeydiyyat, Verilәnlәr vә Cәrәyan şini
Kompüterin daxilindә şinlәrdәn deyil, keramikadan istifadә edilir
Sual: AMD vә İNTEL firmaları әsasәn nә istehsal edirlәr? (Çәki: 1)
Mikroprosessorlar
Mikrokompressorlar
Mikrobirlәşdiricilәr
Mikropaylayıcılar
Mikrorezistorlar
Sual: Mikroprosessorun ölçüsü tәxminәn neçә santimetr ola bilәr? (Çәki: 1)
6x6 santimetr
60x60 santimetr
600x600 santimetr
0.6x0.6 santimetr
0.06x0.06 santimetr
Sual: Mikroprosessor kompüterin hansi hissәsindә yerlәşir? (Çәki: 1)
Ana kartın üzәrindә
Qida blokunun içәrisindә
Printerin daxilindә
Monitorun içәrisindә
Kompüterdә mikroprosessordan istifadә edilmir
Sual: Qrafik informasiyanı sәth üzündәn oxuyan vә kompüterin yaddaşına ötürәn qurğu
hansıdır? (Çәki: 1)
Skaner
Printer

Modem
Mikroprosessor
Kseroks
Sual: Skaner ilә Kseroksun әsas fәrqi nәdir? (Çәki: 1)
Skaner üzünü aldığı informasiyanı bir müddәt yaddaşında saxlaya bilir
Skaner üzünü aldığı informasiyanı uzun müddәt yaddaşında saxlaya bilir
Kseroks üzünü aldığı informasiyanı gün әrzindә yaddaşında saxlaya bilir
Kseroks üzünü aldığı informasiyanı bir il yaddaşında saxlaya bilir
Hәr ikisi üzünü aldığı informasiyanı lazım olan müddәt әrzindә yaddaşında saxlaya
bilmir
Sual: Modem aldığı informasiyanı hansı siqnala çevirir? (Çәki: 1)
Rәqәm siqnalı Analoq siqnala çevirir
Analoq siqnalı Rәqәm siqnala çevirir
Rәqәm siqnalı hәm Rәqәm siqnala, hәm dә ki, Analoq siqnala çevirir
Modem siqnalı çevirmәdәn kanala ötürür
Modem siqnalı çevirmәk üçün istifadә edilmir
Sual: Modemlәri birbirindәn necә fәrqlәndirirlәr? (Çәki: 1)
Göndәrilәn siqnalın formatına görә
Göndәrilәn siqnalın sәs tembrinә görә
Göndәrilәn siqnalın rәnginә görә
Göndәrilәn siqnalın kim tәrәfindәn göndәrilmәsinә görә
Göndәrilәn siqnalın qalınlığına görә
Sual: Modemlәri birbirindәn necә fәrqlәndirirlәr? (Çәki: 1)
Göndәrilәn siqnalın tezliyinә görә
Göndәrilәn siqnalın sәs tembrinә görә
Göndәrilәn siqnalın rәnginә görә
Göndәrilәn siqnalın kim tәrәfindәn göndәrilmәsinә görә
Göndәrilәn siqnalın qalınlığına görә
Sual: Vebkamera nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Videotәsvirlәri internetә ötürmәk üçün
Videotәsvirlәri fotoaparata ötürmәk üçün
Videotәsvirlәri skanerә ötürmәk üçün
Videotәsvirlәri printerә ötürmәk üçün
Videotәsvirlәri WiFiya ötürmәk üçün
Sual: Vebkamera hansı parametrlәrinә görә birbirindәn fәrqlәnir? (Çәki: 1)
Kameranın tәsviri buraxma qabiliyyәtinә görә
Kameranın tәsviri araşdırma qabiliyyәtinә görә
Kameranın tәsvirin surәtini alma qabiliyyәtinә görә

Kameranın tәsviri kompüterin yaddaşına yazma qabiliyyәtinә görә
Kameranın tәsviri mikroprosessorda saxlama qabiliyyәtinә görә
Sual: Vebkamera hansı parametrlәrinә görә birbirindәn fәrqlәnir? (Çәki: 1)
Kameradakı kadrların tezliyәnә görә
Kameradakı kadrların titrәmәsinә görә
Kameradakı kadrların rәnglәrinә görә
Kameradakı kadrların sәslәnmәsinә görә
Kameradakı kadrların tәmizliyinә görә
Sual: Vebkamera hansı parametrlәrinә görә birbirindәn fәrqlәnir? (Çәki: 1)
Kamerada istifadә edilәn obyektivin keyfiyyәtinә görә
Kamerada istifadә edilәn mikroprosessorun keyfiyyәtinә görә
Kamerada istifadә edilәn qidalanma blokunun işlәmә keyfiyyәtinә görә
Kamerada istifadә edilәn sәsucaldanın tezliyinә görә
Kamerada istifadә edilәn yaddaş qurğusunun keyfiyyәtinә görә
Sual: Fәrdi kompüterlәrdә TVtünerlәrdәn istifadә etmәk mümkündürmü? (Çәki: 1)
TVtünerlәrdәn fәrdi kompüterlәrdә istifadә mümkündür
TVtünerlәrdәn fәrdi kompüterlәrdә istifadә etmәk mәslәhәt deyil
TVtünerlәrdәn fәrdi kompüterlәrdә deyil, fotoaparatlarda istifadә edirlәr
TVtünerlәrdәn skanerlәrdә istifadә etmәk mәslәhәtdir
TVtünerlәrdәn printerlәrdә istifadә etmәk daha әlverişlidir
Sual: DVDlәrә informasiyanı yazmaq üçün hansı qurğudan istifadә mәslәhәtdir? (Çәki:
1)
TVtünerdәn
Televizordan
Telefon rabitәsindәn
Skanerdәn
Mikrokompressordan
Sual: MS Access –dә (QlavnayaӘsas) qoşmasından nә mәqsәd üçün istifadә edilir?
(Çәki: 1)
Verilәnlәr bazasının formatlanması, müxtәlif iş rejimlәrinә keçid vә verilәnlәrin
ekranda әks olunması üçün
Verilәnlәr bazasının paylanması, müxtәlif iş rejimlәrinә keçid vә verilәnlәrin ekranda
әks olunması üçün
Verilәnlәr bazasının formatlanması, eyni iş rejimlәrindәn istifadә vә verilәnlәrin
ekranda әks olunması üçün
Verilәnlәr bazasının formatlanması, müxtәlif iş rejimlәrinә keçid vә verilәnlәrin
ekrandan silinmәsi üçün
Verilәnlәr bazasında (QlavnayaӘsas) qoşması yoxdur
Sual: MS Access –dә (SozdaniyeYaratma) qoşmasından nә mәqsәd üçün istifadә

edilir? (Çәki: 1)
Cәdvәllәr, formalar, diaqramlar yaratmaq vә onlara uyğun hesabatlar aparmaq üçün
Cәdvәllәr, animasiya filmlәri, diaqramlar yaratmaq vә onlara uyğun hesabatlar
aparmaq üçün
Cәdvәllәr, formalar, müsuqi bәstәlәmәk vә onlara uyğun hesabatlar aparmaq üçün
Cәdvәllәr, formalar, diaqramlar yaratmaq vә onlara uyğun şәkillәri ekrana çıxarmaq
üçün
Verilәnlәr bazasında (SozdaniyaYaratma) qoşmasından istifadә edilmir
Sual: MS Access –dә (Vneşnıe dannıeXarici verilәnlәr) qoşmasından nә mәqsәd üçün
istifadә edilir? (Çәki: 1)
Verilәnlәrin xarici fayllardan import edilmәsi üçün
Verilәnlәrin printerdәn import edilmәsi üçün
Verilәnlәrin printerdәn import edilmәsi üçün
Verilәnlәrin televizoprdan import edilmәsi üçün
Verilәnılәr bazasında (Vneşnıe dannıeXarici verilәnlәr) qoşması ümumiyyәtlә
yoxdur
Sual: MS Access –dә (Vneşnıe dannıeXarici verilәnlәr) qoşmasından nә mәqsәd üçün
istifadә edilir? (Çәki: 1)
Verilәnlәrin xarici fayllara eksport edilmәsi üçün
Verilәnlәrin printerdәn eksport edilmәsi üçün
Verilәnlәrin skanerdәn eksport edilmәsi üçün
Verilәnlәrin televizoprdan eksport edilmәsi üçün
Verilәnılәr bazasında (Vneşnıe dannıeXarici verilәnlәr) qoşması ümumiyyәtlә
yoxdur
Sual: MS Access –dә (Rabota s bazami dannıxVerilәnlәr bazası ilә işin tәşkili)
qoşmasından nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Mürәkkәb әmәliyyatları yerinә yetirmәk üçün
Mürәkkәb әmәliyyatları sadәlәşdirmәk üçün
Sadә әmәliyyatları mürәkkәblәşdirmәk üçün
Mürәkkәb әmәliyyatları daha da mürәkkәblәşdirmәk üçün
Verilәnılәr bazasında (Rabota s bazami dannıxVerilәnlәr bazası ilә işin tәşkili)
qoşması ancaq İnternetә qoşulduqda ekrana açılır
Sual: MS Access –dә (Rejim tablitsıCәdvәllәr rejimi) qoşmasından nә mәqsәd üçün
istifadә edilir (Çәki: 1)
Yaradılmış cәdvәlә әlavәlәr etmәk üçün
Yaradılmış cәdvәli sütunlar üzrә birlәşdirmәk üçün
Yaradılmış cәdvәli sәtirlәr üzrә birlәşdirmәk üçün
Bu rejimdә cәdvәlә ancaq şәkillәr vә slaydlar әlavә etmәk mümkündür
Qoşma hazırlanmış cәdvәli Excel cәdvәli ilә müqayisә etmәk üçün yararlıdır
Sual: MS Access –dә süzgәc (filtr) nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Verilәnlәri çeşidlәmәk üçün

Verilәnlәri birbirinә qarışdırmaq üçün
Verilәnlәri İnternetә ötürmәk üçün
Verilәnlәri telefona köçürmәk üçün
Verilәnlәri printerә ötürmәk üçün
Sual: Rastr qrafikasının әsas mәnfi cәhәti hansılardır? (Çәki: 1)
Rastr tәsvirlәr miqyaslaşdırılandan vә firladilandan sonra öz keyfiyyәtini ititrir
Rastr tәsvirlәr nöqtәlәrdәn ibarәt olduğu üçün onları miqyaslaşdırmaq olmaz
Rastr tәsvirlәr xәtlәrdәn ibarәt olduğu üçün onları fırlatmaq olmaz
Rastr tәrsvirlәri miqyaslaşdırmaq olar, fırlatmaq olmaz
Rastr tәsvirlәr xәtlәrdәn ibarәt olduğu üçün onları miqyaslaşdırandan vә firladandan
sonra onlar keyfiyyәtlәrini itirmirlәr
Sual: Rastr tәsvirlәri saxlamaq üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur. Bu problemi
necә hәll etmәk olar? (Çәki: 1)
Kompüterin yaddaşının hәcmini artırmaq lazımdır
Kompüterdә istifadә edilәn mikroprosessoru yenisi ilә әvәz etmәk lazımdır
Kompüterin Keş yaddaşının hәcmini artırmaq lazımdır
Kompüterin BIOS yaddaşının hәcmini azaltmaq lazımdır
Rats tәsvirlәri kompüterdә saxlamaq mümkün deyil
Sual: Böyük yaddaş sahәsi tәlәb edәn rastr tәsviri yaddaşda saxlamaq üçün әn yaxşı
üsul hansıdır? (Çәki: 1)
Tәsviri sıxlaşdırmaq
Tәsviri hissәlәrә parçalamaq
Tәsviri uzatmaq
Tәsviri ekranda yanı üstә çevirmәk
Tәsviri 180 dәrәcә fırlatmaq
Sual: Rastr tәsviri sıxlaşdırmaq üçün әn sadә üsul hansıdır? (Çәki: 1)
RLE üsulu
REL üsulu
LER üsulu
ERL üsulu
Belә üsul hәlәlik işlәnib hazırlanmamışdır
Sual: Rastr tәsviri sıxlaşdırmaq üçün әn sadә üsul hansıdır? (Çәki: 1)
LZW üsulu
WZL üsulu
WWW üsulu
LWZ üsulu
Belә üsul hәlәlik işlәnib hazırlanmamışdır
Sual: Şәrh vasitәsilә verilәn vektor tәsviri dәyişdirmәk üçün nә etmәk lazımdır? (Çәki: 1)
Şәrhi dәyişdirmәk lazımdır

Şәrhi lәğv etmәk lazımdır
Şәrhin yazılışını uzatmaq lazımdır
Şәrhin yazılışını qısaltmaq lazımdır
Vektor tәsvir şәrhlә deyil, rәnglәrlә verilir
Sual: İstifadәçi vektor tәsviri çevirә bilәrmi? (Çәki: 1)
Bu mümkündür
Bu mümkün deyil
Vektor tәsviri ancaq çap zamanı çevirmәk olar
Vektor tәsviri ancaq skanerә edәndә çevirmәk mümkündür
Ümumiyyәtlә vektor tәsvir kompüter qrafikasında istifadә olunmur
Sual: İstifadәçi vektor tәsviri çevirә bilәrmi? Әgәr bu mümkünsә, bu әmәliyyat necә
adlanır? (Çәki: 1)
Trassirovka
Transportirovka
Transmissiya
Transport
Transsortirovka
Sual: Kompüter qrafikasında rәng nәyi tәzahür edir? (Çәki: 1)
Şüalanmanın gözә tәsirini
Şüalanmanın ekrana tәsirini
Şüalanmanın çapa tәsirini
Şüalanmanın surәtalmaya tәsirini
Şüalanmanın eşitmәyә tәsirini
Sual: Şüalanan rәng hansı modellә şәrh edilir? (Çәki: 1)
Additiv modellә
Additativ modellә
Akkreditiv modellә
Akustiv modellә
Akkord modellә
Sual: Additiv rәng aşağıdakı rәnglәrin intensivliyi nә qәdәr % olduqda ağ rәngә çevrilir?
(Çәki: 1)
Qırmızı=100%, Yaşıl=100%, Mavi=100%
Qırmızı=100%, Yaşıl=50%, Mavi=100%
Qırmızı=100%, Yaşıl=100%, Mavi=50%
Qırmızı=50%, Yaşıl=50%, Mavi=50%
Qırmızı=0%, Yaşıl=0%, Mavi=0%
Sual: Additiv modeldә hansı rәnglәrdә istifadә edilir? (Çәki: 1)
Qirmizi, Yaşıl, Mavi
Qirmizi, Yaşıl, Sarı

Qirmizi, Yaşıl, Narıncı
Qirmizi, Yaşıl, Cәhrayi
Qirmizi, Yaşıl, Qırmızı
Sual: Hansl rәnglәr subtraktiv rәng modeli ilә şәrh olunur? (Çәki: 1)
Әks olunan rәnglәr
Udulan rәnglәr
Sınan rәnglәr
Qarışan rәnglәr
Düşәn rәnglәr
Sual: Qrafik tәsvirlәri çap etmәk üçün hansı rәng modelindәn istifadә olunur? (Çәki: 1)
Subtraktiv rәng modelindәn
Additiv rәng modelindәn
Subtraktiv vә Additiv rәng modellәrindәn
Bu modellәr çap üçün yararlı deyil
Çap әmәliyyatı üçün hәlәlik model kәşf olunmamışdır
Sual: ”Subtrakt” sözü nә anlamını verir? (Çәki: 1)
“Çıxma” anlamını verir
“Toplama” anlamını verir
“Vurma” anlamını verir
“Bölmә” anlamını verir
Heç bir anlama malik deyil
Sual: Nә üçün әşyanın üzәrindә rәnglәrdәn ibarәt işıq düşdükdә, insan 7 rәngdәn biri ilә
rәnglәnmiş әşya görür? (Çәki: 1)
Çünki әşya gördüyümüz rәngdәn başqa qalan 6 rәngi udur
Çünki әşya gördüyümüz rәngdәn başqa qalan 6 rәngi sındırır
Çünki әşya gördüyümüz rәngdәn başqa qalan 6 rәngi geri qaytarır
Çünki әşya gördüyümüz rәngdәn başqa qalan 6 rәngi parçalayır
Çünki әşya gördüyümüz rәngdәn başqa qalan 6 rәngi fırladır
Sual: Qrafik faylın formatı dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Qrafik mәlumatların xarici daşıyıcılarda tәsvir olunması
Qrafik mәlumatların daxili daşıyıcılarda tәsvir olunması
Qrafik mәlumatların daxili daşıyıcılarda tәsvir olunması
Qrafik mәlumatların xarici vә daxili daşıyıcılarda tәsvir olunması
Qrafik mәlumatların daşıyıcılardan istifadә olunmamamqla tәsvir olunması
Kompüter qrafikasında qrafik mәlumatların daşıyıcılarda tәsvir olunması anlamı
yoxdur
Sual: Vektor formatlara aid olan fayllarda tәsvirlәrin şәrhi necә verilir? (Çәki: 1)
Qrafik obyektlәri bu formatda yaratmaq üçün әmrlәr çoxluğundan istifadә olunur
Qrafik obyektlәri bu formatda yaratmaq üçün rәnglәr çoxluğundan istifadә olunur

Qrafik obyektlәri bu formatda yaratmaq üçün sәtirlәr çoxluğundan istifadә olunur
Qrafik obyektlәri bu formatda yaratmaq üçün sütunlar çoxluğundan istifadә olunur
Qrafik obyektlәri bu formatda yaratmaq mümkün deyil
Sual: Müxtәlif vektor formatlar birbirindәn neçә fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)
Onlarda istifadә olunan әmrlәr sayı ilә
Onlarda istifadә olunan rәnglәr sayı ilә
Onlarda istifadә olunan sәtirlәr sayı ilә
Onlarda istifadә olunan sütunlar sayı ilә
Kompüter qrafikasında vektor formatları birbirindәn ayırmırlar
Sual: Müxtәlif vektor formatlar birbirindәn neçә fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)
Әmrlәrin kodlaşdırılması üsulları ilә fәrlәnir
Әmrlәrin kodlaşdırılması üçün istifadә olunan formatlama әmәliyyatları ilә fәrlәnir
Әmrlәrin kodlaşdırılması üçün istifadә olunan say sistemlәri ilә fәrlәnir
Әmrlәrin kodlaşdırılması üçün istifadә olunan prosessorların markalarına görә
fәrlәnir
Әmrlәrin kodlaşdırılması vektor formata aid deyil
Sual: Rastr formatlara aid olan fayllarda hansı xarakteristikalar (parametrlәr) saxlanılır?
(Çәki: 1)
Tәsvirin ölçüsü
Tәsvirin surәti
Tәsvirin fraqmentlәri
Tәsvirin rәngi
Tәsvirin nöqtәlәrinin sayı
Sual: Rastr formatlara aid olan fayllarda hansı xarakteristikalar (parametrlәr) saxlanılır?
(Çәki: 1)
Bit dәrinliyi
Bit qalınlığı
Bit uzunluğu
Bit nazıkliyi
Bit vә ona qonşu olan bayt uzunluğu

BÖLMӘ: 0002
Ad

0002

Suallardan

100

Maksimal faiz

100

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

10 %

Sual: İnformatika elminin öyrәnilmәsindә әsas mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
İnsanın görmә qabiliyyәtini artırır
İnsanın zehni inkişafını zәiflәdir
İnsanın zehni inkişafina sәbәb olur
İnsanın eşitmәsini yaxşılaşdırır
Ümumiyyәtlә insana pis tәsir göstәrir
İnsanın zehni inkişafina sәbәb olur
Sual: İnformatika elminin öyrәnilmәsindә әsas mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
İnsanın mәntiqi tәfәkkürünü formalaşdırır
İnsanı mәntiqi tәfәkkürdәn mәrhum edir
İnsanı düşünmәkdәn mәrhum edir
Ümumiyyәtlә insana pis tәsir göstәrir
İnsanın sağlamlığına tәsir edir
Sual: İnformatika elminin öyrәnilmәsindә әsas mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
İnsanın dәrketmә qabiliyyәtini azaldır
İnsanın mühakimә vә dәrketmә qabiliyyәtini yüksәldir
İnsanın mühakimә yürütmәk qabiliyyәtinә pis tәsir edir
İnsanın sağlamlığına tәsir edir
Ümumiyyәtlә insana pis tәsir göstәrir
Sual: İnformatika fәnninin tәrkib hissәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
İnformasiya vә informasiya proseslәri
İnformatika vә informasiyanı tәhlil edәn qurğular
İnformatikanın tәtbiq sahәlәri
Kompüterlәrin proqram tәminatı
Fәnnin tәrkib hissәsi yoxdur
Sual: İnformatika fәnninin tәrkib hissәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
İnformatika ilә bağlı araşdırmalar
İnformasiyanın ötürülmәsindә iştirak edәn qurğular
Formalaşdırma vә modellәşdirmә proseslәri
Kompüterlәrin aparat tәminatı
Fәnnin tәrkib hissәsi yoxdur
Sual: İnformatika fәnninin tәrkib hissәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
Alqoritmlәşdirmә vә proqramlaşdırma proseslәri
Alqoritm nәzәriyyәsindә araşdırmalar
Proqramlaşdırma elminin nәaliyyәtlәri
Kompüterin әsas komponentlәri
Fәnn tәrkib hissәsinә malik deyil
Sual: İnformatika fәnninin tәrkib hissәlәri hansılardır? (Çәki: 1)

Cәmiyyәtin kompüterlәrlә tәmin edilmәsi
Cәmiyyәtin inkişafının araşdırılması
Cәmiyyәtlә heç bir әlaqә yoxdur
Cәmiyyәtin tәnәzzülünün tәhlili
Cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması
Sual: İnformasiya nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Baş vermiş hadisә vә ya fakt
Baş verәcәk vә baş vermiş hadisә
Baş verәcәk hadisә ilә bağlı fakt
Ümumiyyәtlә hadisә vә ya faktla heç bir әlaqәsi yoxdur
İnformasiya ancaq gәlәcәyә bağlıdır
Sual: İnformatikada fakt, mәlumat, xәbәr terminlәri әsasәn necә adlandırılır? (Çәki: 1)
Alınan
Çatdırılan
Verilәn
Ötürülәn
Hamısı düzdür
Sual: Verilәnlәr neçә tirә ayrılır? (Çәki: 1)
Hesabi, mәntiqi, mәtn vә göstәrici
Hesabi, mәtn, mәzmunlu vә araşdırıcı
Hesabi, mәntiqi, indikatorlu vә loqarifmli
Hesabi, mәntiqi, loqarifmli vә tәhlil edilәn
Hesabi, mәntiqi, göstәrici vә indikatorlu
Sual: Texnologiya nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Kompüterin aparat hissәlәrinin toplumunu
Kompüterin daxili qurğularının işlәmәsini
Bacarıq vә öyrәnmәk sözlәrinin birlәşmәsini
Kompüteri öyrәnmәyi vә işlәtmәyi
Kompüteri işlәtmәyi vә sökmәyi
Sual: İnformasiya proseslәrinә hansılar aiddir? (Çәki: 1)
İnformasiyanın toplanması vә ötürülmәsi
İnformasiyanın İnternetdә axtarılması vә tәhlili
İnternetdә informasiyanın tapılması vә kağıza yazılması
İnformasiyanın kağıza köçürülmәsi
İnformasiyanın kompüterdә araşdırılması
Sual: İnformasiya proseslәrinә aiddir: (Çәki: 1)
İnformasiyanın kitabda axtarılması
İnformasiyanın jurnallardan araşdırılması

İnformasiyanın saxlaması vә tәhlili
İnformasiyanın İnternetdә saxlanması
İnformasiyanın kompüterdәn alınması
Sual: İnformasiya hansı aspektdә araşdırılır? (Çәki: 1)
Praqmatik, semantik vә sintaksis
Praqmatik, semantik vә qrammatik
Praqmatik, semastik vә qrammatik
Praqmatizm, semantik vә sintasizm
Praqmatizm, semantizm vә sistasizim
Sual: Praqmatik aspetk nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Qәbul edilmiş qәrarların faydalı vә qiymәtli olmasını
Qәbul edilmiş qәrarların gәlәcәkdә istifadә edilmәsini
Qәbul edilmiş qәrarların keçmişdә istifadәsinin araşdırılmasını
Qәbul edilmiş qәrarların mәnasiz olmasını
Qәbul edilmiş qәrarların faydasızlığının araşdırılmasını
Sual: Semantik aspekt nә anlamını verir? (Çәki: 1)
İnformasiyanın tutumlu olmasını
İnformasiyanın mәzmunluğunu
İnformasiyanın qısaldılmasını
İnformasiyanın genişlәndirilmәsini
İnformasiyanın mәzmunlu olmamasını
Sual: Sintaksis aspekt nә anlamını verir? (Çәki: 1)
İnformasiyanın tutumunun qiymәtlәndirilmәsini
İnformasiyanın uzunluğunun müәyyәn edilmәsini
İnformasiyanın kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsini
İnformasiyanın çoxluğuna münasibәti
İnformasiyanın azlığının araşdırılmasını
Sual: Tezaurus nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Xәbәrlәr vә elanların verilmәsini
Xәbәrlәr vә onların elanlarla әlaqәsini
Xәbәrlәr vә onlar arasındakı әlaqәlәri
Xәbәrlәr vә onların elanlardan fәrqlәrini
Xәbәrlәrin vә elanların yaradılmasını
Sual: .”Entropiya” termini hansı alim tәrәfindәn tәklif edilmişdir? (Çәki: 1)
Klod Şennon
Norbert Viner
[yeni cavab]
Leon Brillyuen

İ.O.Şnayder
Klod Şnayder
Sual: Entropiya nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Hadisәnin uzaqda baş vermәsini
Hadisәnin qeyrimüәyyәnliyini
Hadisәnin müәyyәnliyini
Hadisәnin yaxınlaşmasını
Hadisә ilә bağlılığı yoxdur
Sual: Norbert Vinerә görә entropiya sistemdә nәyi xarakterizә edir? (Çәki: 1)
İntizamsızlığı
Ardıcıllığı
Oxşarlığı
Tamlığı
Yalanı
Sual: Leon Brilluen informasiyanı necә izah edir? (Çәki: 1)
Müsbәt entropiya kimi
Qarışıq entropiya kimi
Tam entropiya kimi
Mәnfi entropiya kimi
Heç biri uyğun deyil
Sual: İ.O.Şnayder informasiyanın semantik xassәsini nә ilә әlaqәlәndirir? (Çәki: 1)
İstifadәçinin verilәn xәbәri İnternetlә ötürmәk qabiliyyәti ilә
İstifadәçinin verilәn xәbәri qәbul etmәk qabiliyyәti ilә
İstifadәçinin verilәn xәbәri digәr istifadәçiyә çatdırmaq qabiliyyәti ilә
İstifadәçinin verilәn xәbәri digәr mәnbәlәrdә axtarmaq qabiliyyәti ilә
Bunun istifadәçi ilә әlaqәsi yoxdur
Sual: İnformasiyanın reprezentativliyi nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Obyektin verilmiş xassәsinin adekvat ifadә edilmәsi
Obyektin verilmiş xassәsinin adekvat ifadә edilmәmәsi
Reprezentativliyin informasiya ilә әlaqәsi yoxdur
Obyektin ümumiyyәtlә xassәlәri olmur
İnformatikada obyekt anlamından istifadә olunmur
Sual: İnformasiyanın dәqiqliyi nә ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
Әks olunan parametrin qeyrimәhdud qiymәtinә yaxınlıq dәrәcәsi ilә
Әks olunan parametrin mәhdud qiymәtinә yaxınlıq dәrәcәsi ilә
Әks olunan parametrin hәqiqi qiymәtinә yaxınlıq dәrәcәsi ilә
Әks olunan parametr ilә asılılıq yoxdur
Әks olunan parametrin yalan qiymәtinә yaxınlıq dәrәcәsi ilә

Sual: İnformasiyanın dürüstlüyü nәdir? (Çәki: 1)
Real mövcud olan obyektlәrin zәruri dәqiqliklә әks etdirilmәsi
Real mövcud olan obyektlәrin әks etdirilmәmәsi
Real mövcud olan obyektlәrin zәruri dәqiqlikdәn kәnarlaşdırılması
Real mövcud olmayan obyelktlәrin әks olunması
Real mövcud obyektlәrlә әlaqәsi yoxdur
Sual: İqtisadi informasiya xalq tәsәrrüfatının bütün sahәlәrindә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
İdarәetmә fәaliyyәtini
İnkişaf fәaliyyәtini
Keçmiş fәaliyyәtini
Maliyyә fәaliyyәtini
Ümumiyyәtlә xalq tәsәrrüfatı ilә әlaqәsi yoxdur
Sual: İqtisadi informasiyanın yararlığı nә anılamını verir? (Çәki: 1)
Әgәr informasiya lazımlıdırsa
Әgәr informasiya lazım deyilsә
Әgәr informasiya araşdırılırsa
Әgәr informasiya ötürülürsә
Әgәr informasiya axtarılırsa
Sual: İnformasiya dolğunluğuna görә hansı növlәrә ayrılır? (Çәki: 1)
Tam, natamam vә az
Tam, artıq vә natamam
Tam, natamam vә hәddindәn artıq az
Tam, natamam vә axtarılan
Tam, natamam vә ötürülәn
Sual: İnformatika fәnnindә neçә cür sistemdәn istifadә edilir? (Çәki: 1)
Analoq vә mürәkkәb
Analoq vә sadә
Analoq vә diskret
Analoq vә qarışıq
Analoq vә fasilәsiz
Sual: Informatikada “transaksiya xәrclәri” neçә başa düşülür? (Çәki: 1)
İnformasiyanın yığılması, saxlanması vә mәhv edilmәsi
İnformasiyanın yığılması, saxlanması, tәhlili, ötürülmәsi vә tәqdim edilmәsi
İnformasiyanın saxlanması, tәhlili, ötürülmәsi vә mәhv edilmәsi
İnformasiyanәın saxlanması, tәhlili, tәdim edilmәsi vә mәhv edilmәsi
İnformasiya ilә әLaqәsi yoxdur
Sual: ”Transaksiya xәrclәri” anlayışını elmә kim gәtirmişdir? (Çәki: 1)
alim Yevqeniy Yasin

alim Kennet Errou
alim Ronald Kouz
alim Çorc Stiqler
alim Nobert Viner
Sual: ”Transaksiya xәrclәri” informatikada nәyә imkan verir? (Çәki: 1)
Entropiyanı azaltmağa imkan verir
Entropiya ilә әlaqәsi yoxdur
Qeyrimüәyyәnliyi müәyyәnliyә cevirmәyә mane olur
Qeyrimüәyyәnliyi entropiya ilә әlaqәlәndirir
İnformatikada bu termindәn istifadә olunmur
Sual: Akademik Mayminazın fikiri nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
İnformasiyanın İnternetlә ötürülmәsindә maneyәlәrin aradan götürülmәsi
İnformasiyanın kompüterdә saxlanılması
İnformasiyanın kompüter vasitәsi ilә tәhlil edilmәsi
İnformasiyanın maddi mәhsuldan fәrqlәnmәsinin araşdırılması
Akademik “İnformatika” elmi ilә mәşğul olmur
Sual: İnformatika elmindә informasiya maddi mәhsuldan nә ilә fәrqlәnir? (Çәki: 1)
Dәfәlәrlә istifadә edilmәsi ilә
Bir dәfә istifadә edilmәsi ilә
İstifadә edilmәmәsi ilә
Maddi mәhsulun informasiyadan fәrqlәnmәmәsi ilә
İnformatika bu sahә ilә mәşöul olmur
Sual: İlk hesablama alәti sayılan “barmaq”ların çatışmazlığı nәdәn ibarәtidi? (Çәki: 1)
Hesabatı sürәtlә apara bilmirdi
Hesabatda sәhvlәrә yol verirdi
Aralıq nәticәni yadda saxlaya bilmirdi
Aralıq nәticәni kağıza köçürәndә sәhv köçürürdü
Ümumiyyәtlә hesablama aparmağa imkna vermirdi
Sual: Әn qәdim hesablama alәti necә adlandırılmışdır? (Çәki: 1)
Abak
Papak
Tapak
Nabak
Sabak
Sual: Çindә ilk hesablama alәtini necә adlandırmışlar? (Çәki: 1)
Suanpuon
Suanpon
Suanpooun

Suanpuan
Suansoun
Sual: İlk hesablama alәtini Yaponuiyada necә adlandırmışlar? (Çәki: 1)
Torobon
Yorobon
Sorobon
Dorobon
Aerobon
Sual: Loqorifm xәtkeşi nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Hesablama aparmaq üçün
Xәtt çәkmәk üçün
Dairә çәkmәk üçün
Prizma çәkmәk üçün
Konus çәkmәk üçün
Sual: Blez Paskalın hesablama mexanizmi hansı hesab әmәllәrini yerinә yetirirdi? (Çәki:
1)
Kvadrat kökalma әmәliyyatını
Toplama, Çıxma, Vurma vә Bölmә әmәliyyatlarını
Toplama, Çıxma, Vurma, Bölmә vә Kvadrat kökalma әmәliyyatlarını
Üstlü funksiyaların hesablanması әmәliyyatını
Ümumiyyәtlә hesablama işlәrindә istifadә edilmirdi
Sual: Hesablama mexanizmlәrindә ilk dәfә perfokartdan hansı alim istifadә etmişdir?
(Çәki: 1)
Qotfrid Leybnis
Vilqodt Odner
Çarlz Bebbic
Blez Paskal
Vilhelm Şikkard
Sual: İlk dәfә IBM firması 1911ci ildә hamnsı alim tәrәfindәn yaradılmışdır? (Çәki: 1)
Qotfrid Leybnis
Vilqodt Odner
German Hollerit
Blez Paskal
Vilhelm Şikkard
Sual: İqtisadi informatika erasının başlanğıcını hansı alimin yaratdığı hesablama maşını
qoydu? (Çәki: 1)
Qotfrid Leybnisin
Vilqodt Odnerin
German Holleritin

Blez Paskalın
Vilhelm Şikkardın
Sual: İlk elektromexaniki hesablayıcı maşını hansı alim neçәnci ildә yaratmışdır? (Çәki:
1)
Qitfrid Leybnis 1865ci ildә
Hovard Aygen 1944cü ildә
German Hollerit 1911ci ildә
Çarlz Bebbic 1830cu ildә
Elektromexaniki hesablayıcı maşın bizim әsrdә yaradılmışdır
Sual: Aşağıdakılardan hansıları mexaniki hesablama alәtlәridir? (Çәki: 1)
Kalkulyator, Fәrq maşını, Abak
Abak, Loqarifmik xәtkeş, Fәrq maşını
Spidometr, Kompüter, Kalkulyator
Kompüter, Loqarifmik xәtkeş, Abak
Kompüter, Kalkulyator, Fәrq maşını
Sual: İnformatika nәyi öyrәnir? (Çәki: 1)
hesablama texnikasının kömәyi ilә informasiya proseslәrini vә onların çevrilmәsi
üsul vә metodlarını
kompüter ilә bağlı mәsәlәlәri
kompüter texnologiyalarını
yeni informasiya texnologiyalarını
yeni informasiya vә kommunikasiya texnologiyalarını
Sual: İnformasiya nәdir? (Çәki: 1)
obyekt vә hadisәlәr haqqında әldә edilmiş mәlumat, bilik, verilәn
obyektin ölçüsü, verilәn
hadisә haqqında mәlumat
xәbәr, obyektin xassәlәri
obyektin yeri vә bilik
Sual: Aşağıda verilәn ardıcıllıqlardan hansı düzdür? (Çәki: 1)
verilәn, informasiya, bilik
informatika, proqram, kompüter
informasiya, istifadәçi, verilәn
bilik, verilәn, xәbәr
verilәn, bilik, informasiya
Sual: İnformasiya ......... şәklindә ötürülür, ....... şәklindә saxlanılır. (Çәki: 1)
Siqnal, kod
Bayt, fayl
Bit, siqnal
Siqnal, fayl

Fayl, kod
Sual: İnformasiyanın tәdqiqat aspektlәrinә hansıları aid etmәk düzdür? (Çәki: 1)
semantik, sintaksis, praqmatik
semantik, morfoloji, fonetik
sintaksis, qrammatik, fonetik
fonetik, praqmatik, semantik
praqmatik, qrammatik, semantik
Sual: İnsan informasiyanı әn çox necә alır? (Çәki: 1)
hiss orqanları vә elmi biliklәr әsasında
eşitmәklә
) görmәklә
oxumaqla
hiss etmәklә
Sual: İnformasiyanın әsas xassәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
doğruluq, aktuallıq, obyektivlik, yararlılıq, tamlıq, adekvatlıq
doğruluq, tamlıq , konkretlik, yararlılıq
aktuallıq, doğruluq, ilkinlik, sonluluq, dövrülük
obyektivlik, subyektivlik, ikilik
ikilik, sәkkizlik, onluq, onaltılıq
Sual: İnformasiyanın qeyd edilmәsi üsul vә vasitәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
mәtnsimvol, qrafika, sәs, rәqәm
kodlaşdırma vә modulyasiya
mәtnsimvol, qrafika, say sistemi
rәqәm, hәrf, söz, elan
mәtnsimvol, hәrf, işarә
Sual: İnformasiyanın tәsvir formaları hansılardır? (Çәki: 1)
yazılı vә şifahi
mәtnsimvol
qrafiki, sәs, simvol
qeydiyyatlı vә yazılı olması
ilkin vә törәmә
Sual: İnformatikada informasiyanın hansı növlәri var? (Çәki: 1)
Analoq vә rәqәm
Obyektiv vә subyektiv
Doğru vә yalan
Etibarlı vә hәqiqi
Tam vә natamam

Sual: Müasir kompüterlәrin әsas arxitekturası kim tәrәfindәn verilib? (Çәki: 1)
ConFon Neyman
Blez Paskal
Klod Şennon
Qotfrid Leybnis
Ada Avqusta
Sual: ConFon Neymana görә EHMin tәrkibinә daxil olmayan qurğu hansıdır? (Çәki: 1)
Kommunikasiya qurğusu
Hesabmәntiq qurğusu
Xarici yaddaş qurğusu
İdarәedici qurğu
Operativ qurğu
Sual: EHM nәdir? (Çәki: 1)
informasiya proseslәrini avtomatlaşdıran elektron qurğu B
informasiyanı yaradan vә saxlayan qurğu
informasiyanı daxil edәn vә saxlayan qurğu
elektrik qurğusu
informasiyanı sәsә çevirәn qurğu
Sual: EHMlәrin nәsillәri necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
Element bazası, yaddaş hәcmi vә sürәti ilә
Operativ yaddaşının tutumu (hәcmi) ilә
EHM yaradılarkәn tәtbiq olunan arxitektura ilә
EHMin yerinә yetirә bildiyi әmrlәrin sayı ilә
Yaradılma tarixi vә yaddaş hәcminә görә
Sual: Birinci nәsil EHMlәrin element bazası hansı elementlәrdәn ibarәt idi? (Çәki: 1)
elektron lampalardan, kondensatorlardan, relelәrdәn
interqral sxemlәrdәn
yarımkeçirici tranzistorlardan
böyük inteqral sxemlәrdәn
böyük inteqral sxemlәrdәn vә lampalardan
Sual: İkinci nәsil EHMlәrin element bazası hansı eıementlәrdәn ibarәt idi? (Çәki: 1)
tranzistorlardan
inteqral sxemlәrdәn
elektron lampalardan
böyük inteqral sxemlәrdәn
fotodiodlardan
Sual: Üçüncü nәsil EHMlәrin element bazası hansı elementlәrdәn ibarәt idi? (Çәki: 1)
inteqral sxemlәrdәn

böyük inteqral sxemlәrdәn
yarımkeçirici tranzistorlardan
tristorlardan
diodlardan ibarәt sxemlәrdәn
Sual: Dördüncü nәsil EHMlәr vә onların element bazası hansı elementlәrdәn ibarәt idi?
(Çәki: 1)
böyük inteqral sxemlәrindәn
yarımkeçirici tranzistorlardan
inteqral sxemlәrdәn
lampalardan
fotodiodlardan
Sual: İnformatikanın predmeti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Proqramlaşdırmadan
İnformasiya axtarışından
İnformasiya verilişindәn
İnformasiya texnologiyalarından
İnformasiyanı tәhlil edәn qurğulardan
Sual: İnsan üçün informasiyanın qeyrimüәyyәnlik hәddi necә adlanır? (Çәki: 1)
qeyrimüәyyәnlik
entropiya
distropiya
kriptomatiya
kriptoqrafiya
Sual: İnformasiyanın aktuallığı nәdir? (Çәki: 1)
informasiyanın obyektivliyi vә dolğunluğu
informasiyanın axtarış vә istifadә intensivliyi
informasiyanın carı vaxt müddәtinә uyğunluq dәrәcәsi
informasiyanın mәntiqi tәzәlәnmәsi vә istifadә edilmәsi
informasiyanın aktuaıllığı toxdur
Sual: İlk yaradılan fәrdi kompüterlәrdә aparat vә proqram vasitәlәri birbirindәn asılı
idimi? (Çәki: 1)
Belә asılılıq yox idi
Belә asılılıq ümumiyyәtlә lazım deyildi
Belә asılılıq var idi
Kompüterdә ancaq aparat tәminatı var idi
Kompüterdә ancaq proqram tәminatı var idi
Sual: ”Kompüterin arxitekturası” hansı nәsil kompüterlәrin yaradılması zamanı istifadә
edildi? (Çәki: 1)
İkinci nәsil kompüterlәr yaradılan zaman

Üçüncü nәsil kompüterlәr yaradılan zaman
Birinci nәsil kompüterlәr yaradılan zaman
Dördüncü nәsil kompüterlәr yayardılan zaman
Beşinci nәsil kompüterlәr yatradılan zaman
Sual: Con fon Neyman arxitekturasına әsaslanan kompüter hansı hissәlәrdәn ibarәt
olmalıdır? (Çәki: 1)
Mәrkәzi vә daxili qurğularından
Mәrkәzi vә periferiya qurğularından
Ancaq daxili qurlardan
Ancaq xarici qurğulardan
Ümumiyyәtlә Con fon Neyman ideyası kompüterә aid deyil
Sual: Con fon Neyman arxitekturasına әsaslanan kompüterin mәrkәzi hissәsinә hansı
qurğular daxildir? (Çәki: 1)
Hesabmәntiqi qurğu, idarәetmә qurğusu, yaddaş qurğuları
Hesabmәntiqi qurğu, prosessor, idarәetmә qurğusu, portlar
Hesabmәntiqi qurğu, operativ yaddaş, slotlar, printer
Kompüterin daxilindә ancaq klaviatura yerlәşir
Kompüter ancaq oyun oynamaq üçündür
Sual: Con fon Neyman arxitekturasına әsaslanan kompüterin periferiya hissәsinә hansı
qurğular daxildir? (Çәki: 1)
Xarici vә daxili yaddaş qurğuları, idarәetmә qurğusu vә daxiletmә qurğusu
Xarisi vә daxili yaddaş qurğuları, daxiletmә qurğusu vә çap qurğusu
Xarici yaddaş qurğusu, daxiletmә/xaricetmә qurğusu vә idarәetmә qurğusu
Xarici vә daxili yaddaş qurğusu, idarәetmә qurğusu vә prosessorlar
Alimin arxitekturasına әsaslanan kompüterin periferiya qurğuları yoxdur
Sual: İnformasiya kompüterin yaddaşında hansı formada saxlanılır? (Çәki: 1)
Rәqәm formasında
Sәs formasında
Şәkil formasında
Mәtn formasında
İnformasiya kompüterin yaddaşında saxlanılmır
Sual: Kompüterin yaddaşında olan informasiya çevrildikdә necә adlanır? (Çәki: 1)
Hamarlamama
Hamarlama
Dekodlaşdırma
Paylama
Yazılma
Sual: Halhazırda kompütrelәrdә hansı standart koddan istifadә edilir? (Çәki: 1)
ASASCADII

ASCII
ACSAII
ACSII
Komüpetrlәrdә standart koddan istifadә edilmir
Sual: Hesablama maşınları hansı parametrlәrinә görә tәsnif olunur? (Çәki: 1)
Mәhsuldarlığı vә qabarit ölçülәrinә görә
Çәkisinә vә rәnginә görә
Mәhsuldarlığı vә rәnginә görә
Qabarit öıçülәrinә vә çәkisinә görә
Hesablama maşınları tәsnif olunmur
Sual: Super hesablama maşınlarının әsas paramterlәri hansılardır? (Çәki: 1)
Әsasәn ölçüsünün böyük olması
Әsasәn dövlәt müәssisәlәrindә istifadә edilmәsi
Çoxprosessorlu olması, milyardlarla әmәliyyatı yerinә yetirmәsi
Uzun müddәt әrzindә istismar olunması
Tәminatının uzun müddәtli olması
Sual: Böyük hesblama maşınları әsasәn hansı sahәlәrdә istifadә edilir? (Çәki: 1)
Mürәkkәb elmitexniki hesablamaların yerinә yetirilmәsindә
Mürәkәb elmitexniki hesablamaların aparılmasında istifadә edilmir
Böyük hesablama maşınları ölçülәrinә görә belә adlanır
Mürәkkәb tәrtibli riyazi mәsәlәlәrin hәll edilmәsindә
Hesablama texnikasında belә mәfhum yoxdur
Sual: Mini hesablama maşınları hansı sahәlәrdә istifadә edilir? (Çәki: 1)
Texnoloji proseslәrin idarә edilmәsindә istifadә etmәk mümkün deyil
Texnoloji proseslәrin idarә edilmәsindә, avtomatlaşdırılmış layihә sistemlәrindә
Avtomatlaşdırılmış layihә sistemlәrindә, avtomobilqayırma sәnayesindә
Texnoloji proseslәrin idarә edilmәsindә, elmi tәdqiqatların aparılmasında
Mini hesablama maşınları ancaq tәdris prosesindә istifadә edilir
Sual: Fәrdi kompüterlәrin yaranma tarixi keçәn әsrin hansı onilliyini әhatә edir? (Çәki: 1)
Altımışıncı illәri
Yetmişincı illәri
Sәksәninci illәri
Döxsanıncı illәri
Kompüter bu әsrdә yaradılıb
Sual: Fәrdi kompüterin әsas xüsisiyyәtlәri hansıdır? (Çәki: 1)
Yaddaşının tutumu, İşlәmә sürәti, Әmrlәr sistemi vә Satış qiymәti
Yaddaşının tutumu, İşlәmә sürәti, Sistem blokundakı elementlәri sayı vә Satiş
qiymәti

İşlәmә sürәti, Klaviatura üzәrindәi düymәlәr sayı, Әmrlәr sistemi
Ancaq satış qiymәti
Kompüterin әsas xüsisuyyәti onda istifadә olunan monitorla tәyin edilir
Sual: Fәaliyyәt prinsiplәrinә görә hesablama maşınları necә tәsnif olunur? (Çәki: 1)
[Analoq, Rәqәm vә Super]
[Rәqәm, Hibrit vә Mini]
[Analoq, Rәqәm vә Hibrit]
Hibrit, Analoq vә Makro
Mikro, Makro vә Hibrit
Sual: Tәyinatına görә hesablama maşınları necә tәsnif olunur? (Çәki: 1)
Universal, Problemyönlü vә İxtisasyönlü
Universal, Mәqsәdyönlü vә Makromaşınlar
Problemyönlü, İxtisasdyönlü vә Mikromaşınlar
Problemyönlü, Mikromaşınlar vә Makromaşınlar
Mikromaşınlar, Makromaşınlar vә Hibrit maşınlar
Sual: Bit nәdir? (Çәki: 1)
İnformasiyanın әn kiçik ölçü vahidi
İnformasiyanın saxlanılma vahidi
İnformasiyanın ötürülmә vahidi
İnformasiyanın müqayisә vahidi
Hesablama üçün istifadә edilәn vahid
Sual: 1 bayt ilә neçә simvolu kodlaşdırmaq mümkündür? (Çәki: 1)
256
128
65536
255
512
Sual: Birinci nәsil fәrdi kompüterlәrin çatışmazlığı nәdәn ibarәt idi? (Çәki: 1)
Әmәliyat sistemlәrindәn ancaq UNİX istifadә edilirdi
Yaddaşa malik deyildi
Ölçüsü hәddindәn artıq böyük idi
Sistem blokunda “Disk sürücüsü” yox idi
Ümumiyyәtlә birinci nәsil fәrdin kompüterlәr nöqsana malik deyildi
Sual: İkinci nәsil fәrdi kompüterlәrin catışmazlığı nәdәn ibarәt idi? (Çәki: 1)
Ölçülәri hәddindәn artıq böyük idi
Sistem blokunda “Port”lardan istifadә edilmirdi
Proqram tәminatına malik deyildi
Perfokartla işlәyirdi

İnformasiyanı daxil etmәk üçün onluq say sistemindәn istifadә edilirdi
Sual: Ücüncü nәsil fәrdi kompüterlәrindә informasiyanı daxil etmәk üçün hansı qurğudan
istifadә olunurdu? (Çәki: 1)
Klaviaturadan
Skanerdәn
Qrafik planşetdәn
Printerdәn
Kompüterә informasiya avtomatik daxil olunurdu
Sual: IBM firmasının istehsal etdiyi fәrdi kompüterlәrdә hansı arxitekturadan istifadә
edilirdi? (Çәki: 1)
Qapalı arxitektiradan
Açıq arxitekturadan
Hәr ikisindәn
Ümumiyyәtlә firmanın istehsal etdiyi kompüterlәr sadә prinsiplә, arxitekturasız
düzәldilirdi
Cavabların hamısını suala aid etmәk olar
Sual: Fәrdi kompüterin funksiyaları nәlәrdir? (Çәki: 1)
verilәni daxil etmәk, yaddaşdakı proqram әsasında onu çevirmәk vә nәticәni xaric
etmәk
mәlumatı, verilәni toplamaq, emal etmәk
verilәni xaric etmәk, onu çevirmәk
şәbәkәyә qoşulmaq, Web sәhifәlәri açmaq
yaddaşdakı verilәni emal etmәk
Sual: Fәrdi kompüterin keyfiyyәtini xarakterizә edәn әsas göstәricilәr hansıdır? (Çәki: 1)
Prosessorun vahid zamanda yerinә yetirdiyi әmәliyyatların sayı
Kompüterin yerinә yetirә bildiyi әmrlәr toplusu
Eyni zamanda kompüterә birlәşdirilә bilәn daxiletmә qurğularının sayı
Kompüterin istifadә etdiyi elektrik enerjisinin miqdarı
Eyni zamanda kompüterә birlәşdirilә bilәn çıxış qurğularının sayı
Sual: Açıq arxitektura prinsipi nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterә әlavә qurğuların qoşula bilmәsi vә bir modelin digәr modelә çevrilә
bilmәsi
Kompüterin uzun müddәt şәbәkәyә qoşulması
Kompüterin şәbәkәdәn açılması
Operativ yaddaşın hәcminin böyüdülmәsi
Kompüterin İnternetә qoşulması
Sual: Operativ yaddaşın әsas xüsusiyyәti hansılardır? (Çәki: 1)
İnformasiyanı müvәqqәti yadda saxlaya bilir
İnformasiyanı uzun müddәt yadda saxlaya bilir

İnformasiyanı digәr kompyuterlәrә ötürmәyә xidmәt edir
Onun tutumu sonsuzdur
İnformasiyanı translyasiya edir
Sual: Bir bit nәyә bәrabәrdir? (Çәki: 1)
0 vә ya 1
0
1vә 0
2
1
Sual: İnformasiyanı uzunmüddәtli yadda saxlayan qurğu hansıdır? (Çәki: 1)
Vinçester
Printer
Monitor
Operativ yaddaş
Skaner
Sual: Prosessor nә üçündür? (Çәki: 1)
İnformasiyanı emal etmәk vә digәr qurğuları idarә etmәk üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün
İnformasiyanı toplamaq üçün
Proqramları daxil etmәk üçün
İnformasiyanı çap etmәk üçün
Sual: Vinçesterin şәrti adı nәdir? (Çәki: 1)
C
CDROM
A
F
B
Sual: Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır? (Çәki:
1)
Kompyuterin istismarı müddәtindә
1 saat
1 sutka
Hәmişәlik
8 saat
Sual: İnformasiya ikilik say sisteminә vә әksinә necә çevrilir? (Çәki: 1)
Avtomatik olaraq
Xüsusi lüğәtlәr vasitәsilә
Disklәr vasitәsilә

Monitor tәrәfindәn
İstifadәçi tәrәfindәn
Sual: Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır? (Çәki: 1)
Takt tezliyi
Mәrtәbәlilik
Operativ yaddaşın hәcmi
Klaviatura
Prosessor

BÖLMӘ: 0003
Ad

0003

Suallardan

100

Maksimal faiz

100

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

10 %

Sual: Fәrdi kompüterin texniki avadanlıqları hansı termin ilә ifadә olunur? (Çәki: 1)
Softward
Hardward
Drivers
Adapter
HDD
Sual: Kompüterin hesabi әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
2lik say sistemindә cәmlәmә
2lik say sistemindә cәmlәmә
2lik, 8lik vә 16lıq say sistemlәrindә hesab әmәllәri
2lik, 8lik. 10luq vә 16lıq say sistemlәrindә hesab әmәllәri
2lik say sistemindә kodlaşdırma
Sual: Kompüter nә üçün 2lik say sistemi ilә işlәyir? (Çәki: 1)
çünki yalnız iki vәziyyәtdә ola bilәn fiziki elementlәrdәn qurulmuşdur
çünki 2lik say sistemindә hesablama aparmaq çox çәtindir
çünki 2likdәn 8liyә vә 16lığa keçmәk asandır
çünki yalnız iki vәziyyәtdә ola bilәn mәntiqi elementlәrdәn istifadә etmәk olmur
çünki yalnız 2lik say sistemi ilә işlәmәk mümkün deyil
Sual: Fәrdi kompüterin qurğularinin tam toplusuna nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
sistem bloku, monitor, klaviatura, maus, periferiya qurğuları
mikrorosessor, monitor, klaviatura, maus
әmәli yaddaş, mikroprosessor, keş yaddaş

monitor, klaviatura, maus, printer
monitor, klaviatura, maus, printer, skaner
Sual: Riyazi vә mәntiqi әmәliyyatları yerinә yetirәn qurğu hansıdır? (Çәki: 1)
mikroprosessor
әmәli yaddaş
daimi yaddaş
sәrt disk
şinlәr
Sual: Verilәnlәri müvәqqәti saxlamaq üçün istifadә olunan yaddas necә adlanır? (Çәki:
1)
әmәli (operativ) yaddaş
daimi yaddaş
kompakt disk
mikrosxemlәr dәsti (cipset)
modem, flәş
Sual: Verilәnlәri uzun müddәt saxlayan yaddaş necә adlanır? (Çәki: 1)
daimi yaddaş
mikrosxemlәr dәsti (cipset)
keş yaddaş
әmәli (operativ) yaddaş
modem, disket
Sual: Bunlardan hansı takt tezliyinin ölçü vahididir? (Çәki: 1)
Meqahers
Takt tezliyi
Vatt
Takt siqnalı
Kilobayt
Sual: Fәrdi kompüterin keyfiyyәtini xarakterizә edәn әsas göstәricilәr hansıdır? (Çәki: 1)
prosessorun vahid zamanda yerinә yetirdiyi әmәliyyatların sayı
kompüterin yerinә yetirә bildiyi әmrlәr toplusu
eyni zamanda kompüterә birlәşdirilә bilәn daxiletmә qurğularının sayı
kompüterin istifadә etdiyi elektrik enerjisinin miqdarı
eyni zamanda kompüterә birlәşdirilә bilәn çıxış qurğularının sayı
Sual: Qrafiki rejimdә Super VGAnin digәr monitorlardan fәrqlәndirәn әsas
xüsüsuiyyәtlәr hansılardır? (Çәki: 1)
ekranda yerlәşәn nöqtәlәrin sayı vә ölçüsü
ekranın ölçüsü
nöqtәlәrin ölçüsü
video yaddaşla tәmin edilmәsi

imformasiya mübadilәsinin sürәtlәnmәsi
Sual: Tәsvirin formalaşdirilması prinsipinә görә monitorlar necә bölünürlәr? (Çәki: 1)
elekronşua borulu, mayekristal, plazma, TFT
mayekristal vә plazma
nazik ekranlı vә monoxrom
elektronşua borulu, nazik ekranli, TFT
elektron şua borulu vә ZCD
Sual: Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növlәri hansıdır? (Çәki: 1)
daxili vә xarici
sabit yaddaş vә SETUP
operativ yaddaş vә HDD
ROM, PROM, EROM
әmәli yaddaş qurğusu vә BİOS
Sual: Mikroprosesorun işlәmә sürәtini artırmağa imkan verәn yaddaş hansıdır? (Çәki: 1)
Keş yaddaş
BIOS
RAM
ROM
FLӘŞ
Sual: Kompüterә qoşulan periferik qurğuların uyğunluğunu vә idarә edilmәsi üçün
istifadә olunan elektron lövhә hansıdır? (Çәki: 1)
Şin
Kontroller
Strimer
Plotter
Adapter
Sual: Mikroprosesorun xarici qurğular ilә informasiya mübadilәsini hәyata keçirәn yuva
hansıdır? (Çәki: 1)
Portlar
Şinlәr
Kontroller
Adapter
Drayver
Sual: Kompüterin iş seansına başlaması zamanı test proqramı harada yerlәşir? (Çәki: 1)
ROM
) RAM
HDD
KEŞ
FDD

Sual: Fәrdi kompüterin hansı konfiqurasiyaları vardır? (Çәki: 1)
aparat vә proqram
sistem vә texniki
texnoloji vә tәtbiqi
әsas vә әlavә
aparat vә tәtbiqi
Sual: İBM PC platformalı kompüterlәr hansı tip prosessorlar istifadә edilir? (Çәki: 1)
RİSC prosessorları
CL9C prosessorları
CD9C prosessorları
İNTEL prosessorları
AMD  prosessorları
Sual: Kompüterin әsas hissәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
sistem bloku, monitor, klaviatura
klaviatura, yaddaş, skaner
sistem bloku, printer
printer, klaviatura, monitor
yaddaş, monitor
Sual: Disketlәr nә üçündür? (Çәki: 1)
informasiyanın müvәqqәti saxlanılması
informasiyanın emalı
informasiyanın toplanması
informasiyanın ekrana çıxarılması
informasiyanın daimi saxlanılması
Sual: Elastik disklәr daha necә adlandırılır? (Çәki: 1)
sәrt disk
kompakt disk
disket
CD
DVD
Sual: Monitorlarln әsas xarakteristikası hansılardır? (Çәki: 1)
Tәsviri buraxma qabiliyyәti, ekranın qalınlığı, rәng çaları
Tәsviri buraxma qabiliyyәti, ekranın ölçüsü, rәng çaları
Tәsviri udma qabiliyyәti, ekranın ölçüsü, rәng çaları
Tәsviri udma qabiliyyәti, ekranın ölçüsü, rәngi seçmә qabiliyyәti
Tәsviri buraxma qabiliyyәti, ekranın ölçüsü, rәngi udma qabiliyyәti
Sual: Monitorda ekranın ölçüsü hansı parametrlә ölçülür? (Çәki: 1)

Dioqonal üzrә bir düymdәki piksellәr sayı ilә
Dioqonal üzrә bir düymәdәki xәtlәrin sayı ilә
Dioqonal üzrә bir düymdәki dairәlәrin sayı ilә
Dioqonal üzrә bir düymdәki düymәlәrin sayı ilә
Dioqonal üzrә bir düymdәki düyünlәrin sayı ilә
Sual: Klaviaturanın düymәlәri neçә qrupa bölünürlәr? (Çәki: 1)
Dörd qrupa
İki qrupa
Üç qrupa
Altı qrupa
Beş qrupa
Sual: “Esc” düymәsi hansl funksiyanı yerinә yetrir? (Çәki: 1)
rejimdәn çıxmaq
ekranı söndürmәk
qovluqları açmaq
faylları açmaq
kompüteri söndürmәk
Sual: “Caps Look” düymәsinin vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
böyük hәrflәrә keçmәk
kompüteri söndürmәk
kiçik hәrflәrlә yazmaq
faylları açmaq
rejimdәn çıxmaq
Sual: “Back Spase” düymәsinin vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
kursordan sol tәrәfdәki informasiyanı pozur
mәtni bölür
kursordan sağ tәrәfdәki informasiyanı pozur
mәtnin daxil edilmәsinә imkn verir
rejimdәn çıxmağa imkan verir
Sual: ”F1, F2, F3, ...F12” klavişlәri necә adlanır? (Çәki: 1)
Funksional klavişlәr
Xidmәti klavişlәr
Әlavә edici klavişlәr
İdarәetmә klavişlәri
Hәrfrәqәm klavişlәri
Sual: Klaviatura necә qurğu hesab edilir? (Çәki: 1)
Kompüterin önündә dayanan qurğu
Kompüterin sağ tәrәfindә dayanan qurğu

GirişıÇıxışÇapSәs qurğusu
GirişÇıxış qurğusu
Müasir kompüterlәrdә klaviatura olmur
Sual: Sensor panel daha necә adlandırılır? (Çәki: 1)
Tacpad
Tacpard
Tapcad
Tappad
Bu tir qurğudan müasir kompüterlәrdә istifadә edilmir
Sual: Tacpadı necә işlәtmәk mümkündür? (Çәki: 1)
Onu kompüterdәn uzaqlaşdırıb sağa vә ya sola sürümәklә
Onun üzәrindә barmağı hәrәkәt etdirmәklә
Onu klaviaturanın sağ tәrәfindә yerlәşdirib üzәrindә barmağı sıxmaqla
Onu klaviaturanın sol tәrәfindә yerlәşdirib üzәrindә barmağı sıxmaqla
Tacpadı işlәtmәk tәlәb edilmir, çünki o avtomatik bütün funksiyaları yerinә yetirir
Sual: Trekboldan nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Ekranda görünәn vәrәqi sağa/sola hәrәkәt etdirmәk üçün
Ekranda görünәn vәrәqi dairәvi hәrәkәt etdirmәk üçün
Ekranda görünәn vәrәqi müәyyәn sürәtlә aşağı/yuxarı hәrәkәt etdirmәk üçün
Ekranda görünәn vәrәqi saat әqrәbi istiqamәtinin әksinә hәrәkәt etdirmәk üçün
Trekbol ancaq musiqiyә qulaq asan zaman istifadә edilir
Sual: Maus qurğusunu kim icad etmişdir? (Çәki: 1)
Duqlas Engelbart
Duqlas Maykl
Duqlas Eynşteyn
Apple firması
Microsoft firması
Sual: Mausun sol düymәsini bir dәfә sıxdıqda hansı әmәliyyat yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
Ekran rәngini dәyişir
Fayl, qovluq qeyd edilir, müәyyәn әmr yerinә yetirilir
Müәyyәn әmr yerinә yetirilir vә Microsoft firmasının himni çalınır
Fayl, qovluq qeyd edilir vә ekrana Microsoft firmasının bayrağı çıxır
Heç bir әmәliyyat icra olunmur
Sual: Mausun sol düymәsini iki dәfә sıxdıqda hansı әmәliyya yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
Fayl vә qovluq ekrandan silinir
Fayl vә qovluğun surәti ekranda görünür
Fayl vә ya qovluq ekrana açılır
Fayl bağlanır, qovluq isә ekrandan silinir

Heç bir әmәliyyat yerinә yetirilmir
Sual: Mausun sağ düymәsini sıxdıqda ekranda hansı әmәliyyat icra olunur? (Çәki: 1)
Ekrana dinamik menyu açılır
Ekranda Microsoft firmasının bayrağı görünür
Ekranda bütün qovluqlar lәğv olunur
Ekrandakı bütün qovluqlar sira ilә ekrana açılır
Sağ düymә sıxıldıqda kompüter işini dayandırır
Sual: Maus necә qurğu hesab edilә bilәr? (Çәki: 1)
manipulyator
kompilyator
interpretator
translyator
translyator vә kompilyator
Sual: Sözün üzәrindә mausun sol düymәsini iki dәfә sıxdıqda … (Çәki: 1)
söz seçilir
sәtir seçilir
bütün mәtn seçilir
paraqraf seçilir
sözdәki simvol seçilir
Sual: Mausun sol düymәsini üç dәfә sıxdıqda hansı әmәliyyat yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
söz seçilir
sәtir seçilir
bütün mәtn seçilir
paraqraf seçilir
sözdәki simvol seçilir
Sual: Monitordan nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
İnformasiyanı ekranda tәsvir etmәk üçün
İnformasiyanı emal etmәk üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün
İnformasiyanı çap etmәk üçün
İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
Sual: Printerin çap etmә sıxlığının ölçü vahidi necә ölçülür? (Çәki: 1)
1 düyümә düşәn nöqtәlәrin sayı (dpi)
1 saniyәdә çap edilәn simvollar sayı
1 saniyә әrzindә çap olunan vәrәqlәrin sayı
taktların sayı
daxildә yerlәşәn murәrrikin işlәmә tezliyi

Sual: Skanerin funksiyası nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
İnformasiyanın surәtini çıxarıb komputerә daxil etmәk
İnformasiyanı çapa vermәk
İnformasiyanı digәr qurğulara ötürmәk
İnformasiyanı çoxaltmaq
İnformasiyanı uzun müddәt yadda saxlamaq
Sual: Aşağıda printerlәrin iki tipi verilir. Onlar hansılardır? (Çәki: 1)
şırnaqlı printerlәr, lazer printerlәri
avtoprinterlәr, motoprinterlәr
sәslә işlәyәn printerlәr, fotoqrafik printerlәr
mexaniki printerlәr, avtomatık printerlәr
Printer ancaq bir tipdә olur
Sual: Trekbol nә üçündür? (Çәki: 1)
informasiyanı kompüterә daxil etmәk
informasiyanı çap etmәk
informasiyanı emal etmәk
informasiyanı mühafizә etmәk
Trekboldan kompüterdә istifadә edilmir
Sual: Modem nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
İnformasiyanı sistem blokundan printerә ötürür
İnformasiyanı bir kompüterdәn digәrinә ötürür
İnformasiyanı sistem blokundan skanerә ötürür
İnformasiyanı kompüterdәn printerә ötürür
İnformasiyanı ötürmәk üçün istifadә edilmir
Sual: ”Modem” kәlmәsi hansı sözlәrin birlәşmәsindәn yaranmışdır? (Çәki: 1)
Modulyator vә Demontaj
Modulyator vә Demodulyator
Modul vә Demorfizim
Modul vә Demokratiya
Modem sözü söz birlәşmәsindәn yaranmayıb
Sual: Modemin hansi növündәn istifadә olunur? (Çәki: 1)
Daxili vә xarici
Daxili vә xaricdә istehsal olunan
Daxili vә ölkә daxilindә istehsal olunan
Modemin ancaq bir növü mövcuddur
İnformasiyanın ötürülmәsi üçün modem yararlı deyil
Sual: Modemlәr birbirindәn hansı parametrlәrinә görә fәrqlәnir? (Çәki: 1)
Ötürülәn siqnalın saniyәdәki bitlәr sayına görә

Ötürülәn siqnalın saniyәdәki amplitudasına görә
Ötürülәn siqnalın saniyәdәki rәnglәr sayına görә
Ötürülәn siqnalın saniyәdәki fazasına görә
Ötürülәn siqnal ilә әlaqәsi yoxdur
Sual: Say nә üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Miqdar bildirmәk vә tәsvir etmәk üçün
Miqdarı oxumaq vә pozmaq üçün
Miqdarı vә tәsviri bir yerdә oxumaq üçün
Tәsvir etmәk vә çәkmәk üçün
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Neçә cür say sistemi var? (Çәki: 1)
Çox
Az
Dörd
Beş
Say sistemi ancaq bir dәnәdir
Sual: Say sistemi neçә çür olur? (Çәki: 1)
Mövqeli vә mövqesiz
Mövqeli vә tәkrarlanan
Mövqeli vә tәkrarlanmayan
Mövqesiz vә tәkrar edilәn
Mövqeli vә tәkrar edilmәyәn
Sual: Mövqesiz say sistemindә rәqәmin qiymәti necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
Onun qrafik tәsviri ilә
Rәqәmin yazılışının ölçüsü ilә
Rәqәmi oxuyan zaman ağızdan çıxan sәs ilә
Rәqәmlәr arası mәsafә ilә
Cavabların hamısı sәhfdir
Sual: Mövqesiz say sistemindә rәqәmin qiymәtinin asılıiığı nә ilә müәyyәn olunur? (Çәki:
1)
Onun mövqeyi ilә
Onun yazılış qaydası ilә
Rәqәmin sağa vә ya sola әyilmәsi ilә
Rәqәmlәr arası mәsafә ilә
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Asılı olmayan say sistemlәrinә hansı say sistemini misal göstәrmәk olar? (Çәki: 1)
Rum
Azәrbaycan

Qәdim yunan
Qәdim Hindistan
Hamısını
Sual: Rum rәqәmlәri nәlәrin kömәkliyi ilә әks olunur? (Çәki: 1)
Simvolların
Sәslәrin
Simvol vә sәslәrin
Hәr ikisinin
Heç birinin
Sual: Rum rәqәmlәrinin kömәyi ilә әdәdlәrin yazanda azalma hansı ardıcıllıqla gedir?
(Çәki: 1)
Soldan sağa
Soldan aşağı
Sağdan sola
Hәr iki istiqamәtә
İstiqamәtdәn istifadә edilmir
Sual: Rum rәqәmlәrinin kömәyi ilә әdәdlәri yazanda azalmanın hansı ardıcıllıqdan
istifadә edilmir? (Çәki: 1)
Sağdan sola
Soldan sağa
Soldan yuxarı
Hәr iki istiqamәtә
İstiqamәtdәn istifadә edilmir
Sual: Mövqesiz say sistemindә mәrtәbәdәn istifadә edilirmi? (Çәki: 1)
Mәrtәbә anlayışı yoxdur
Әdәdlәr mәrtәbә ilә yazılır
Әdәdlәrin mәrtәbә ilә yazılışından istifadә düz deyil
Bu say sistemindә mәrtәbәdәn vә mәrtәbә olmayan yazılışdan istifadә mümkündür
Cavablar düz deyil
Sual: Mövqeli say sistemi mövqesiz say sistemindәn nә ilә fәrqlәnir? (Çәki: 1)
Әdәdlәrin yazılışında mәrtәbәdәn istifadә edilir
Әdәdlәrin yazılışında mәrtәbәdәn istifadә edilmir
Әdәdlәrin yazılışında hәr ikisindәn istifadә edilir
Әdәdlәrin yazılışında hәr ikisindәn istifadә edilmir
Cavablar düzdür
Sual: Mövqeli say sistemindә әdәd durduğu yerdәn asılı olaraq nәyә malik olur? (Çәki:
1)
Qiymәtә
Ölçüyә

Rәngә
Sәsә
Hamısına
Sual: Mövqeli say sistemindә әdәd nәdәn asılı olaraq müәyyәn qiymәtә malik olur?
(Çәki: 1)
Әdәdin tәrkibindә durduğu yerdәn asılı olaraq
Әdәdin tәrkibindәki әdәdlәrin ölçüsündәn asılı olaraq
Әdәdin tәrkibindә durduğu yerin ölçüsündәn asılı olaraq
Әdәdin tәrkibindә durduğu yerin enindәn asılı olaraq
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Halhazırda hesablama texnikasında әsasәn hansı say sistemlәrindәn istifadә
edilir? (Çәki: 1)
32lik, 16lıq, 8lik, 2lik, 64lük
32lik, 16lıq, 64lük, 1lik
2lik, 32lik, 16lıq, 64lük, 8lik, 18lik
32lik, 16lıq, 10luq, 20lik, 30luq
Cavablar hamısı sәhvdir
Sual: Halhazırda fәrdi kompüterlәrdә neçә say sistemindә istifadә edilir? (Çәki: 1)
4
2
6
3
10
Sual: Әdәdlәrin yazılışında istifadә edilәn simvollar sayı necә adlanır? (Çәki: 1)
Sistemin әsası
Sistemin kökü
Sistemin yazılışı
Sistemin quruluşu
Sistemin düzülüşü
Sual: Say sisteminin әsası nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
Әlifbadakı rәqәmlәrin sayından
Әlifbadakı rәqәmlәrin düzülüşündәn
Әlifbadakı rәqәmlәrin ölçüsündәn
Әlifbadakı rәqәmlәrin arasındakı mәsafәdәn
Heç birindәn
Sual: Sәkkizlik say sistemindә әdәlәrin yazılışı necәdir? (Çәki: 1)
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 2, 4, 6, 8, 10
Sual: 16lıq say sistemindә әdәdlәrin yazılış qaydası necәdir? (Çәki: 1)
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, A, B, C, D
Belә yazılışın hamısı düzdür
Sual: Әdәdlәri bir say sistemindәn digәrinә çevirmәk üçün nә edirlәr? (Çәki: 1)
Vururlar vә bölürlәr
Vururlar vә çıxırlar
Vururlar vә toplayırlar
Bölürlәr vә toplayırlar
Hamısından istifadә edirlәr
Sual: Tam әdәdlәr necә digәr say sisteminә çevrilir? (Çәki: 1)
Әsasa bölmәklә
Әsasdan çıxmaqla
Әsasla toplamaqla
Әsasa bölmәklә vә toplamaqla
Hamısından istifadә etmәk mümkündür
Sual: Kәsr әdәdlәr necә digәr say sisteminә çevrilir? (Çәki: 1)
Әsasa vurmaqla
Әsasa vurub toplamaqla
Әsasa bölüb toplamaqla
Әsasa bölünmәklә
Әsasa vurub bölmәklә
Sual: Tam әdәdlәri digәr say sisteminә çevirәndә әmәliyyatı nә vaxta qәdәr aparmaq
lazımdır? (Çәki: 1)
Qalıq bölünmәyәnә qәdәr
Qalıq bölünәnә qәdәr
Qalıq 4 olana qәdәr
Qalıq 2 olana qәdәr
Qalıq 1 olana qәdәr
Sual: Kәsr әdәdlәri digәr say sisteminә çevirәndә vurma nә vaxta qәdәr aparılmalıdır?
(Çәki: 1)
Tәrtibin sayı bitәnә qәdәr
Tәrtibin sayından bir әdәd çox
Tәrtibin sayından bir әdәd az
Tәrtibin sayı rol oynamır

Cavabların hamısından istifadә etmәk olar
Sual: “Alqoritm” sözü ilk dәfә kim tәrәfindәn işlәnilib? (Çәki: 1)
Muhәmmәd ibn Musa ӘlXarәzmi
Blez Paskal
Klod Şennon
Pifaqor
Ömәr Xәyyam
Sual: Alqoritm latın sözü olub ........ demәkdir: (Çәki: 1)
Qaydaqanun
Hesablama
Әmәliyyatlar ardıcılıqı
Ardıcıllıq
Mәlumat
Sual: Alqoritm nәdir? (Çәki: 1)
Verilәn mәsәlәnin hәlli üçün yerin yetirilәn әmәliyyatların ardıcıllığıdır
Verilәn mәsәlәrin hәlli üçün onun hәll edilmәsi qaydasının tapılmasıdır
Verilәn mәsәlәrin hәlli üçün әlverişli variantın tapılmasıdıdır
Verilәn mәsәlәnin hәlli üçün optimal hәllin tapılmasıdır
Verilәn mәsәlәnin hәlli üçün şәrtlәrin yoxlanılmasıdır
Sual: Alqoriitmin tәsvir vasitәlәri (Çәki: 1)
Tәbii danışıq dilindә, bloksxem, alqoritmik dildә
Bloksxem vә alqoritmik dildә
Alqoritmik dildә vә tәbii danışıq
Bloksxem vә tәbii dildә
Bloksxem, tәbii dildә, hesabmәntiq
Sual: 100 әdәd içәrisindә әn kiçik әdәdin tapılması hansı alqoritmә aiddir? (Çәki: 1)
Dövrü
Xәtti
Mürәkkәb
Budaqlanan
XәttiBudaqlanan
Sual: Dövrü alqoritm necә bölünür? (Çәki: 1)
Sadә vә Mürәkkәb dövrә
Xәtti vә Budaqlanan alqoritmә
Qeyri xәtti vә Xәtti alqoritmә
Budaqlanan vә Sadә dövrә
Mürәkkәb dövrә vә Qeyri xәtti alqoritmә

Sual: Alqoritm hansı xassәsinә görә lazımi verilәnlәrdәn konkret qiymәtlәr üçün deyil,
bütün mümkün hallar üçün istifadә olunur? (Çәki: 1)
ümumilik
nәticәvilik
müәyyәnlik
diskretlik
Hamısı düzdür
Sual: Aşağıdakıların hansı düzdür? (Çәki: 1)
alqoritm  qarşıya qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün yerinә yetirilәn sonlu sayda
әmrlәr ardıcıllığıdır
alqoritm  qarşıya qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün yerinә yetirilәn sonsuz sayda
әmrlәr, ğöstәrişlәr ardıcillığıdır
alqoritm  sonsuz әmrlәr ardıcıllığıdır
alqoritm  cümlәlәr ardıcıllığıdır
Heç birini alqoritmә aid etmәk olmaz.
Sual: Hansı alqoritimlәrdә bir hissә müәyyәn hissәdәn sonra tәkrarlanır? (Çәki: 1)
dövri
xәtti
budaqlanan
kömәkçi vә xәtti
Alqoritmdә tәkrarlanma prosesi yoxdur
Sual: Kompüterdә mәsәlәnin hәllinin birinci mәrhәlәsi hansıdır? (Çәki: 1)
mәsәlәnin qoyuluşu
hәll alqoritminin yaradılması
verilәnlәrin strukturunun tәyini
problemin kompüter dilinә çevrilmәsi vә sazlanması
mәsәlә mәrhәlәsiz hәll olunur
Sual: Biribirinin ardınca yerinә yetirilәn әmәliyyat hansı növ alqoritmә aiddir? (Çәki: 1)
Xәtti
Mürәkkәb dövr
Dövrü
Budaqlanan
Sadә dövr
Sual: Şәrtdәn asılı olaraq bu vә ya digәr hesablamanın aparılması hansı növ alqoritmә
aiddir? (Çәki: 1)
Budaqlanan
Mürәkkәb dövr
Dövrü
Xәtti
Sadә dövr

Sual: Eyni bir düsturla dәyişәnin müxtәlif qiymәtlәrindә dәfәlәrlә hesablama aparmaq
hansı alqoritmә aiddir? (Çәki: 1)
Dövrü
Mürәkkәb dövrә
Budaqlanan alqoritmә
Xәtti alqoritmә
Sadә dövrә
Sual: Proqram tәminatı nәdir? (Çәki: 1)
Kompüterin fәaliyyәti, informasiyanın emalının tәşkili vә idarә edilmәsi üçün istifadә
olunan proqramlar kompleksi
Tәtbiqi proqramlar üçün normal mühitin tәmin edilmәsi üçün istifadә olunan
proqramlar
İnformasiyanın mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan proqram
Әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirәn proqram
Xüsusi nәzarәt proqramı
Sual: Proqram tәminatı funksiyasına görә bölünür: (Çәki: 1)
Sistem proqramları vә tәtbiqi proqram tәminatı
Problemyönümlü vә üsulayönümlü proqram
Sistem proqram tәminatı vә texniki xidmәt proqramı
Texniki xidmәt proqramı vә serviz proqramı
Test proqramı vә tәtbiqi proqram tәminatı
Sual: Sistem proqram tәminatının әsas funksiyası: (Çәki: 1)
Kompüterin işini vә informasiyanın emalı prosesini idarә etmәk
İnformasiyanın mübadilәsini hәyata keçirmәk
Kompüterә qoşulan xarici qurğuların parametrlәrini tәyin etmәk
Kompüter ilә istifadәçi arasında dialoq yaratmaq
Müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәllini tәşkil etmәk
Sual: Drayver nәdir (Çәki: 1)
Yeni qurğuların xidmәtini vә ya mövcud qurğuların qeyri standart istifadәsini tәmin
edәn proqram
İnformasiyanın mübadilәsini hәyata keçirmәk üçün istifadә edilәn proqram
Kompüterә qoşulan xarici qurğuların parametrlәrini tәyin etmәk üçün istifadә edilәn
proqram
Kompüter ilә istifadәçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadә edilәn proqram
Müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәllini tәşkil etmәk üçün istifadә edilәn proqram
Sual: Drayver proqram tәminatının hansı növünә aid edilir? (Çәki: 1)
Sistem proqram tәminatına
İxtisaslaşdırılmış proqramlara
Tәtbiqi proqram tәminatına
Әmәliyyat sistemlәrinә

Xüsusi nәzarәt proqramına
Sual: Utilitin funksiyası: (Çәki: 1)
Kömәkçi, hәm dә zәruri mәqsәdlәr üçün istifadә olunan proqram
İnformasiyanın mübadilәsini hәyata keçirmәk üçün istifadә edilәn proqram
Kompüterә qoşulan xarici qurğuların parametrlәrini tәyin etmәk üçün istifadә edilәn
proqram
Kompüter ilә istifadәçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadә edilәn proqram
Müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәllini tәşkil etmәk üçün istifadә edilәn proqram
Sual: Utilitә daxil deyil: (Çәki: 1)
Test proqramı
Sıxlaşdırma proqramı
Antivirus proqramı
Kommunikasiya proqramı
Kompüter diaqnostikası proqramı
Sual: İlk dәfә Virus termini kim tәrәfindәn vә neçәnci ildә işlәdilib? (Çәki: 1)
Aygen – 1974cü ildә
Fred Koen – 1980 cı ildә
Klod Şennon – 1985ci ildә
C. fon Neyman – 1956cı ildә
Akademik Lebedev – 1969cu ildә
Sual: Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir? (Çәki: 1)
Serviz proqramına
Tәtbiqi proqram tәminatına
Әmәliyyat sistemlәrinә
Xüsusi nәzarәt proqramına
Üsulyönümlü proqrama
Sual: Virus nәdir? (Çәki: 1)
Kiçik hәcmli xüsusi yazılmış ziyanverici proqram
Standart proqramlardan biri
İnformasiya tәhlükәsizliyi proqramı
İnformasiyanı qoruyan xüsusi proqram
Virusları neytrallaşdıran proqram
Sual: Virusun mәqsәdi (Çәki: 1)
Kompüter sisteminә daxil olaraq onlara ziyan vurmaq
Standart proqramları silmәk
İnformasiya tәhlükәsizliyini yaratmaq
İnformasiyanı qorumaq
Virusları neytrallaşdırmaq

Sual: Yerlәşmә mühitinә görә.......... virusları mövcuddur (Çәki: 1)
Fayl, yüklәmә, şәbәkә
Fayl, yüklәmә, qorxulu
Rezident, qeyri rezident, qorxulu
Lokal, şәbәkә
Rezident, yüklәmә, şәbәkә
Sual: Sistem proqram tәminatının tәrkib hissәlәri? (Çәki: 1)
Әmәliyyat sistemi, proqramlaşdırma sistemi, texniki proqram, serviz proqramı
Sixlaşdırma proqramları, tәtbiqi proqram tәminatı vә әmәliyyat sistemlәri
Serviz proqramı, antiviruslar, tәtbiqi proqramlar
İlkin yüklәmә bloku, proqramlaşdırma sistemi, tәtbiqi proqramlar
Әmrlәr prosessoru, alqoritmik dillәr, tәtbiqi proqram paketlәri
Sual: Kompüterin fәaliyyәtini tәşkil vә idarә edәn proqramlar toplusu necә adlanır? (Çәki:
1)
Әmәliyyat sistemi
Şәbәkә sistemlәri
Xidmәti proqram sistemlәri
Sistem proqramları
Tәtbiqi proqram paketi
Sual: Әmәliyyat sistemlәri hansılardır? (Çәki: 1)
OS/2, UNIX, MS DOS, Windows Vista
Windows Vista, Winanp, MS Excel
MS DOS, UNIX,MS Access
MS DOS, WindowsXP, MS Excel
WORD,Windows NT, OS/2

BÖLMӘ: 0004
Ad

0004

Suallardan

100

Maksimal faiz

100

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Әmәliyyat sistemlәrin yaranma tarixi ardıcıllığı (Çәki: 1)
Unix, MS DOS, OC/2, Windows
OC/2,MS DOS, Windows, Unix
MS DOS, OC/2, Windows, Unix
OC/2, Windows, Unix, MS DOS

Unix, OC/2, MS DOS, Windows
Sual: Office proqramları hansı növ proqram paketlәrinә aid edilә bilәr: (Çәki: 1)
Ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketlәrinә
Xidmәti proqram paketlәrinә
Әmәliyyat sistemlәrinә
Sistem proqramlara
İnstrumental proqramlara
Sual: Serviz proqramların funksiyası nәdir? (Çәki: 1)
İstifadәçiyә әlavә xidmәtlәr göstәrmәk vә әmәliyyat sisteminin imkanlarını
genişlәndirmәk
Kompüterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aradan qaldırmaq
Proqramları yüklәmәk vә onun yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәk
İstifadәçinin proqram paketinә xidmәt vә onların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
Әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk
Sual: Serviz proqramlarına aiddir: (Çәki: 1)
Örtüklәr, utilitlәr, antivirus vasitәlәri
Antivirus vasitәlәri, xüsusi nәzarәt proqramları
Әmәliyyat sistemlәri, tәtbiqi proqram paketlәri
Utilitlәr, antivirus vasitәlәri
Örtüklәr, utilitlәr, test proqramı
Sual: Әmәliyyat sisteminin әsas komponentlәri hansılardır? (Çәki: 1)
Fayl sistemi, xarici qurğuların drayveri, әmrlәr prosessoru
Әmrlәr prosessoru, kataloq, fayl
Xarici qurğuların drayveri, әmrlәr interfeysi
Proqram interfeysi, istifadәçi interfeysi, fayl sistemi
Fayl sistemi, xarici qurğuların drayveri
Sual: Proqram interfeysi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Müxtәlif proqramların qarşılıqlı әlaqәsi
Proqram ilә aparat vasitәlәri arasında qarşılıqlı әlaqә
İstifadәçi tәrәfindәn kompüter resurslarının idarә olunması
Hesablama sistemlәrinin resurslarından istifadә
İstifadәçinin kompüterlә qarşılıqlı әlaqәsi
Sual: Kataloq nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Kataloq digәr fayllar haqqında informasiyanı özündә saxlayır
Kataloq faylları istifadәçiyә sәs şәkilindә ötürür
Kataloq informasiyanı rәnglәrinә görә ayırmaq üçündür
Kataloq kitabxanada kitabların düzülüşünә deyilir
Kataloqun fayl ilә әlaqәsi yoxdur

Sual: Klaster dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Yaddaşda istifadә edilәn iynәnin adıdır
Yaddaşda sektorlar qrupudur
Yaddaşda istifadә edilәn “çәngәlin” adıdır
Klasterin yaddaşa aidliyi yoxdur
Sualın cavablarının hamısı düzdür
Sual: Әmәliyyat sistemlәrinin tәyinatı nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
qurğuların işini idarә etmәk vә maşınla istifadәçi arasında әlaqәni tәmin etmәk
proqramların növbәli icrasını vә vaxt bölgüsünü tәmin etmәk
bir neçә istifadәçinin eyni vaxtda işini tәmin etmәk
axtarış vasitәlәrinin istifadәçiyә xidmәtini tәmin etmәk
kompüterin qurğularını sınaqdan çıxarmaq vә tәtbiqi proqramları icraya buraxmaq
Sual: Bunlardan hansı Windowsun menyusu deyil? (Çәki: 1)
proqram menyusu
vertikal menyu
idarәedici menyu
sistem menyusu
kontekst asılı menyu
Sual: Bunlardan hansı Windowsun pәncәrәsi deyil? (Çәki: 1)
sistem pәncәrәsi
sәnәdlәr pәncәrәsi
proqram pәncәrәsi
qovluqlar pәncәrәsi
dialoq pәncәrәsi
Sual: Aşağıdakı tәnzimlәmәlәrdәn hansı Windowsun tәnzimlәmәsi deyil? (Çәki: 1)
cәrәyanın tәnzimlәnmәsi
sistem tәnzimlәmәsi
ekranın tәnzimlәmәsi
düzgün vaxtın qoyulması
zamanın göstәrilmә formalarının tәnzimlәmәsi
Sual: Microsoft Explorer nәdir? (Çәki: 1)
bәlәdçi
tәnzimlәyici proqram
cәdvәl proqramı
tәtbiqi proqram
fayl proqramı
Sual: FAT (File Allosation Table) nәdir? (Çәki: 1)

disk sahәsindә klasterlәrin vәziyyәtini tәsvir edәn cәdvәllәr
diskin fәal istifadә olunan bölmәsi
sәrt diskin proqramlar yerlәşәn hissәsi
faylın ümumi xüsusiyyәtlәrini göstәrәn parametrlәr
İnformatikada bu tip cәdvәldәn istifadә olunmur
Sual: Qovluq nәlәrdәn tәşkil edilir? (Çәki: 1)
fayllardan
obyektlәrdәn
sözlәrdәn
ifadәlәrdәn vә cümlәlәrdәn
sözlәrdәn vә kağızdan
Sual: Microsoft Word proqramı hansı proqramlar sinfinә daxildir? (Çәki: 1)
tәtbiqi proqramlar sinfinә
sәnәd proqramlar sinfinә
cәdvәl proqramlar sinfinә
sistem proqramlar sinfinә
fayl proqramlar sinfinә
Sual: Ünvan nәdir? (Çәki: 1)
kompüter yaddaşında yer haqqında mәlumat verәn struktur quruluş
sәnәd proqramları haqqında mәlumat verәn struktur quruluş
cәdvәl proqramlar haqqında mәlumat verәn struktur quruluş
tәtbiqi proqramlar haqqında mәlumat verәn struktur quruluş
fayl proqramları haqqında mәlumat verәn struktur quruluş
Sual: Kompüterin sürәt vahidi hansıdır? (Çәki: 1)
әmәlliyyat/saniyә
kb/saniyә
bit/saniyә
әmәlliyyat/dәqiqә
bit/dәqiqә
Sual: Fayllar vә qovluqlar üzәrindә müxtәlif әmәliyyatlar (köçürmә, daşıma, silmә, ad
dәyişdirmә vә s.) aparmaq üçün hansı proqram pәncәrәsindәn istifadә olunur? (Çәki: 1)
Windows Explorer
Paint
Winword
Hamısı
Heç biri
Sual: Windows 7 әmәliyyat sisteminin pәncәrәsindә hansı elementlәr yerlәşir? (Çәki: 1)
Tәlqinlәr, lent, iş sahәsi, vәziyyәt sәtri vә s.

Faylların siyahısı, menyu sәtri, lent, idarәetmә paneli, Hesab maşını vә s.
Faylların adları, lent, hesablama maşını, Paint vә s.
Menyu sәtri, lent, iş sahәsi, faylların adları vә ölçülәri, Bloknot vә s.
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Heperiqtibası necә müәyyәn etmәk olar? (Çәki: 1)
Mausun oxunu onun üzәrinә qoymaqla
Mausun oxunu onun sol tәrәfindә saxlamaqla
Mausun oxunu onun sağ tәrәfindә saxlamaqla
Mausun oxunu ondan bir sәtr yuxarıda saxlamaqla
Mausun oxunu ondan bir sәtr aşağıda saxıamaqla
Sual: Windows 7dә әsasәn hansı menyulardan istifadә edilir? (Çәki: 1)
Aktiv vә dinamik
Aktiv vә qeyriaktiv
Aktiv, dinamik, qeyriaktiv
Heç birindәn
Hamısından
Sual: Windows 7dә ekran görünәn nişanlar necә adlanır? (Çәki: 1)
Piktoqram
Qalaqram
İkonaqram
Monoqram
Heç birindәn adlanılmır
Sual: Windows 7dә nişan üzәrindә mausun sağ düymәsini sixdiqda ekrana nә açılır?
(Çәki: 1)
Dinamik menyu
Hәrәkәt edәn menyu
Sәrbәst menyu
Statik menyu
Stabil menyu
Sual: Windows 7dә qovluq ilә altqovluğun fәrqi nәdir? (Çәki: 1)
İkinci birincinin içәrisindә yerlәşir
Qovluq vә alt qovluq müxtәlif rәnglәrә malikdir
Qovluq sarı, altqovluq isә qırmızı rәngdәdir
Qovluq vә altqovluqdan әmәlyyat sisyemindә istifadә edilmir
Bütün cavablar düzdür
Sual: Windows 7 әmәliyyat sistemindә hansı fayl sistemindәn istifadә edilir? (Çәki: 1)
NTFS
FAT

NFAT
FATN
Hamısından
Sual: MS Word әmәliyyat sistemindә (SaveСоxранить) vә (Save AsСоxранить как)
әmrlәri nә ilә birbirindәn fәrqlәnir? (Çәki: 1)
Birinci faylı yaddaş yazır, ikinci faylı yeni adla yaddaşa yazır
Hәr ikisi faylı yaddaşdan pozur
Birinci faylı yeni adla, ikinci isә faylı köhnә adla yaddaşa yazır
Cavablar hamısı düzdür
Cavab hamısı sәhvdir
Sual: Lent üzәrind birinci qoşma hansıdır? (Çәki: 1)
Главная
Главная, Вставка
Главная, Вид
Вид
Ссылки
Sual: Xәtkeş üzәrindә üç düymә var: a: biri üzü aşağı b: biri üzü yuxarı c) biri
dördbucaqlı Bunlardan a variantı nә funksiya yerinә yetirir? (Çәki: 1)
Cari abzasın sol sәrhәdini müәyyәnlәşdirir
Cari abzasın sağ sәrhәdini müәyyәnlәşdirir
Cari abzasın sol vә sağ sәrhәdini müәyyәnlәşdirir
Cavabların hamısı sәhvdir
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Xәtkeş üzәrindә üç düymә var: a: biri üzü aşağıc b: biri üzü yuxarı c) biri
dördbucaqlı. Bunlardan b variantı nә funksiya yerinә yetirir? (Çәki: 1)
Cari abzasın sağ sәrhәdini müәyyәnlәşdirir
Cari abzasın sol sәrhәdini müәyyәnlәşdirir
Cari abzasın sol vә sağ sәrhәdini müәyyәnlәşdirir
Cavabların hamısı sәhvdir
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Xәtkeş üzәrindә üç düymә var: a: biri üzü aşağı b: biri üzü yuxarı c) biri
dördbucaqlı. Bunlardan c variantı nә funksiya yerinә yetirir? (Çәki: 1)
Cari abzasın sәrhәdinin ölçüsünü dәyişdirir
Cari abzasın sağ sәrhәdinin ölçüsünü dәyişdirir
Cari abzasın sol vә sağ sәrhәdinin ölçüsünü dәyişdirir
Cavabların hamısı sәhvdir
Cavabların hamısı düzdür
Sual: Word sәnәdinin düzlәndirilmәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Sәnәd sola, sağa, ortaya vә hәr iki tәrәfә düzlәndiilir

Sәnәd sola, sağa, yuxarıya vә aşağıya düzlәndirilir
Sәnәd sola, sağa, ortaya vә yuxarıya düzlәndirilir
Sәnәd sola, sağa, ortaya vә aşağıya düzlәndirilir
Sәnәd altı istiqamәtdә düzlәndirilir
Sual: MS Excel proqramı әmәli yaddaşa yüklәnildikdәn sonra proqram pәncәrәsindә nә
görünür? (Çәki: 1)
Iş kitabı
Dәftәr
Cәdvәl
Sәhifә
Vәrәq
Sual: Exceldә cari vәrәqdә bir xana sağa dogru keçmәk üçün nә etmәk lazımdır? (Çәki:
1)
"Sağa istiqamәt" düymәsini basmalı
Tab düymәsini basmalı
Mausun sol düymәsini basmalı
Enter düymәsini basmalı
Ctrl düymәsini basmalı
Sual: Excel proqramında hansı әmr sәhifәni bütün ekran boyunca göstәrir? (Çәki: 1)
Во весь экран
Заполнить (File)
Вырезать (Cut)
Представление (Comments)
Скрить (Hide)
Sual: Excel proqramında aktiv sәhifәyә yeni sütünlar әlavә etmәk üçün hansı alt әmrdәn
istifadә olunur? (Çәki: 1)
Столбцы (Columns)
Вырезать (Cut)
Скрить (Hide)
Символ (Symbol)
Заполнить (File)
Sual: D1, D2, D3, D4, D5 hücrәlәrindәki әdәdlәri cәmlәyib D6 hücrәsinә daxil etmәk
üçün formul sәtirindә nә yazmaq lazımdır? (Çәki: 1)
=SUM(D1:D5)
=SUM(D1,D5)
AVERAGE(D1:D5)
=AVERAGE(D1,D5)
=SUM(D1,D5),D6
Sual: MS Excelldә mausla bir xana necә seçilir? (Çәki: 1)

Xana daxilindә mausun düymәsini sıxmaqla
Sәtirin sәrlövhәsindә mausun düymәsini sıxmaqla
Xana daxilindә mausu hәrәkәt etdirmәklә
Sütünun sәrlövhәsindә mausun düymәsini sıxmaqla
Sәtir vә sütunun sәrlövhәsindә mausun düymәsini sıxmaqla
Sual: MS Exceldә düsturların tәrtib olunması qaydasına әsasәn, aşağıdakılardan hansı
daha öncә tәtbiq edilmәlidir? (Çәki: 1)
düsturların başlanğıcı kimi ”=” işarәsi hәmin xanaya yazılır
nәticәnin yazılacağı xana qeyd olunur
düsturdakı 1ci operantın yerlәşdiyi xana vә ya xanalar diapazonu qeyd olunur
düsturdakı digәr operantın yerlәşdiyi xana vә ya xanalar diapazonu qeyd olunur
müqayisә etmә әmәlinin, hesab әmәlinin vә ya hәr hansı digәr әmәllәrin işarәsi
daxil edilir
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: Verilәnlәr bazasında cәdvәllәr 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: Verilәnlәr bazasında informasiyanın qorunub saxlanması ünün әsas obyekt nәdir?
(Çәki: 1)
forma
sorğu
cәdvәl
hesabat
modul
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: Verilәnlәr bazası nәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)

Tәsvirin yaradılmasını vә tәhlilini hesablama kompleksinә daxil olan proqram, metod
vә avadanlıqlardan ibarәt xüsusi sahә
Tәsvirin yaradılmasını vә tәhlilini hesablama kompleksinә daxil olan xüsusi sahә
Tәhlilini hesablama kompleksinә daxil olan metod vә avadanlıqlardan ibarәt xüsusi
sahә
Tәsvirin yaradılmasını vә avadanlıqlardan ibarәt xüsusi sahә
Tәsvirin yaradılmasının metod vә avadanlıqlardan ibarәt xüsusi sahә
Sual: Rastr qrafikasında tәsvirin әsas elementi nәdir? (Çәki: 1)
Massiv
Nöqtә
Düz xәtt
Müstәvi
Obyekt
Sual: Ekran tәsvirinin әsas elementi necә adlanır? (Çәki: 1)
Düymә
Düym
Piktoqram
Piksel
Obyekt
Sual: ”1 dpi” tәsvirin hәllindә nә demәkdir? (Çәki: 1)
Monitorun 800x600 piksel rejimindә ekran hәlli
Bir düym uzunluq vahidinә düşәn nöqtәlәrin sayı
Çap zamanı monitorun ekran hәlli
Ekranda bir nöqtәnin kodlaşdırılması
Tәsvirin ümumi ölçü vahidi
Sual: Rastr qrafikasının әsas mәnfi cәhәti hansılardır? (Çәki: 1)
Rastr tәsvirinin istifadәsi zamanı verilәnlәrin hәcmcә böyük olmaması
Piksellәşdirmә effektinin olmaması
Çap zamanı monitorun ekran hәlli hәcmcә böyük olması
Ekranda bir nöqtәnin kodlaşdırılmasının mümkünlüyü
Rastr tәsvirinin istifadәsi zamanı verilәnlәrin hәcmcә böyük olması
Sual: Vektor qrafikasında tәsvirin әsas әlamәti nәdir? (Çәki: 1)
Massiv
Nöqtә
Düz parca
Xәtt
Obyekt
Sual: Maynfrem nә hesab olunur? (Çәki: 1)
Böyük kompüter

Orta kompüter
Kiçik kompüter
Hәddindәn artıq kiçik kompüter
Ümumiyyәtlә onun kompüterlә әlaqәsi yoxdur
Sual: Maynfremdә verilәnlәr hansı ölçüyә malikdir? (Çәki: 1)
Böyük
Kiçik
Orta
Burada verilәnlәr haqqında söhbәt etmәk düz deyil
Heç birinә
Sual: Maynfremdә verilәnlәr hansı şәkildә emal edilir? (Çәki: 1)
Mәrkәzlәşdirilmiş
Paylanmış
Hissә  hissә
Parçalanaraq
Birbir pozulmaqla
Sual: İki kompyuterin sadә şәkildә әlaqәlәndirilmәsi adlanır: (Çәki: 1)
birbaşa әlaqәlәnmә
halqavarı әlaqәlәnmә
paralel әlaqәlәnmә
ulduzvarı әlaqәlәnmә
bu cür әlaqәlәnmә mümkün deyil
Sual: İnternrtin baza protokolu hansıdır? (Çәki: 1)
TCP/IP
POP3
SMIP
HTTP
Hamısı
Sual: Provayder kimdir? (Çәki: 1)
Internet kartları satışını tәşkil edәn tәşkilat
İnternetә nәzarәt edәn tәşkilat
Interneti yaradan tәşkilat
Hamısı
Internet xidmәtlәrini göstәrәn tәşkilat
Sual: Server ilә fәrdi kompüter arasında әsas fәrq nәcәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Ölçüsünd
Çәkisindә]
Rәngindә

Buraxdığı sәslәrin müxtәlifliyindә
Gücündә
Sual: “@” işarәsi harada istifadә edilir? (Çәki: 1)
Elekron poçt ünvanında
Websәhifәnin ünvanında
Xarici ölkәnin @ ünvanında
Müasir poçt ünvanında
Heç yerdә istifadә edilmir
Sual: Şәbәkә nәdir? (Çәki: 1)
Verilәnlәrin ötürülmә vasitәlәri ilә öz aralarında birlәşmiş kompüterlәr
Telefon xәtti
Kompüterlәr toplusu
Kompüterlәrin modemә qoşulması
Ümumdünya Hörümçәk Toru
Sual: İnternetdә körpü nәdir? (Çәki: 1)
Şәbәkә xәttidir
[Şәbәkә dairәsidir
Şәbәkә düymәsidir]
Şәbәkә әyrisidir
Şәbәkә düyünüdür
Sual: Şlüz nә demәkdir? (Çәki: 1)
Internetә qoşulmaq istәyәn bir neçә lokal şәbәkә arasında әlaqәni tәmin edәn
aparat vә proqram tәminatı
Rabitә kanalı
Internetә qoşulmaq istәyәn tәşkilatın kompüterlәri
Kompüter
Modemin bir növü
Sual: DNS nәdir? (Çәki: 1)
Domen adları sistemi
Domen ünvanlaşdırma sistemi
Şәbәkә proqram tәminatı
Şәbәkә seansı
Modemin domeni
Sual: HTML nәdir? (Çәki: 1)
Hipermәtnin yaradılması dili
Şәbәkә proqram tәminatı
Protokol
Alqoritmik dil

Proqlamlaşdırma dili
Sual: Server nәdir? (Çәki: 1)
Xüsusi qurğu
Böyük imkanlara malik kompüter
Xidmәti proqram]
Antivirus
Şәbәkәyә qoşulmuş kompüter
Sual: İnternet Explorer nәdir? (Çәki: 1)
HTML formatlı informasiyanı adi formata çevirәn proqram
Arxivlәşdirmә proqramı
Disklәrin yoxlanılması üçün olan proqram
Antivirus proqrami
Disklәri tәmizlәmәk üçün olan proqram
Sual: İnternet Exrlorer proqramı nәdir? (Çәki: 1)
Brauzer
Tәrcümә
Arxivlәşdirmә
Xidmәti
Antivirus
Sual: Lokal şәbәkә nәdir? (Çәki: 1)
Daha kiçik vә mәhdud mәsafәdә birlәşmә
Әrazi üzrә birlәşmә
Yalnız bir otaq daxilindә birlәşmә
Heç biri
Uzaq mәsafәlәrә birlәşmә
Sual: Qlobal şәbәkә nәdir? (Çәki: 1)
Beynәlxalq miqyaslı şәbәkә
Әrazi miqyaslı şәbәkә
Mәhdud sahәni әhatә edәn şәbәkә
Yalnız bir bina daxilindә olan şәbәkә
Kiçik mәsafәlәrdә olan şәbәkә
Sual: İnternet hansı növ şәbәkәyә aiddir? (Çәki: 1)
Qlobal
Loka
Regiona
Heç biri
Hamısı eynidir]

Sual: İnternetә çıxış üçün hansı aparat vasitәlәrinin olması kifayәtdir? (Çәki: 1)
kompüter, modem vә telefon şәbәkәsi
telefon vә kompüter
kompüter vә modem
kompüter vә radiotelefon
kompüter, modem vә telefon
Sual: Rey Tomlinsonun İnternetlә bağlı tәklifi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
@ işarәsini tәklif edib
# işarәsini tәklif edib
$ işarәsini tәklif edib
% işarәsini tәklif edib
& işarәsini tәklif edib
Sual: Müasir CİSlәri hansı formatda işlәyir (Çәki: 1)
rastr vә vektor
rastr, vektor, fraktal
vektor, fraktom
rastr, fraktom
Bütün formatlarda işlәyә bilir
Sual: Kodastr layihәsi hansı ölkәlәr arasında baqlanmışdır? (Çәki: 1)
Azәrbayçan ilә İsvecrә arasında
Azәrbayçan ilә Almaniya arasında
Azәrbayçan iә Fransa arasında
Azәrbayçan ilә İspaniya arasında
Azәrbayçan ilә Rusiya arasında
Sual: Qeoinformatikanın obyekti nәdir? (Çәki: 1)
Konkret mәkanda vә zamanda mövçud olan olan obyektin maddi qercәkliyidir
Konkret mәkanda vә zamanda mövcud olan obyektin qeyrimaddi qercәkliyidir
Mәkan vә zamanı ümumiyyәtlә tәzahür etmir
Konkret zaman vә qeyri müәyyәn zaman daxilindә qerçәkliyini öyrәnmir
Bütün cavablar düzdür
Sual: Qeoinformatika hansı elm sahәsindә qörә yeni (qәnc) elm sahәsi sayılır? (Çәki: 1)
qeoikonika vә qeomatika elm sahәlәrinә qörә
informatika vә statistika elm sahәlәrinә qörә
informatika vә qeoloqiya elm sahәlәrinә qörә
qeoikonika vә kartoqrafiya elm sahәlәrinә qörә
bütün cavablar sualı әhatә edir
Sual: Qeoinformatika vә coqrafiyanın tәdqiqat obyektlәri eynidirmi? (Çәki: 1)
eynidir

eyni deyil
Coğrafiyanın tğdqiqat obyekti yoxdur
ümumiyәtlә belә elm sahәlәri yoxdur
cavablar hamısı sәhvdir
Sual: Moskva Dövlәt Univesitetindә coğrafikardioqrafların işlәrinә nә ad verilmişdir?
(Çәki: 1)
Riyazikartoqrafik modellәşmә
Riyazikardopraktik kodellәşmә
Riyazisinoptik modellәşmә
Riyaziastronomik modernlәşmә
Riyazıqastronomik modellәşmә
Sual: A.M.Berlyantın fikirincә geoinformatika nәdir? (Çәki: 1)
Coğrafi bilik vә verilәnlәr bazasına әsaslanan modellәşmә
Coğrafi bilik vә әmәkçilәr bazasına әsaslanan modellәşmә
Coğrafi bilik vә zәhmәtkeşlәr bazasına әsaslanan modellәşmә
Coğrafi bilik vә biliksizlәr bazasına әsaslanan modellәşmә
Coğrafi bilik vә işgüzarlar bazasına әsaslanan modellәşmә
Sual: GİSdә xәritә nәdir? (Çәki: 1)
Mәsafәdәn zondla tәtbiq etmә mәlumatlarının tәşkilinin әsas vasitәsi
Mәsafәdәn zondla qarışdırma mәlumatlarının tәşkilinin әsas vasitәsi
Mәsafәdәn zondla rәnglәmә mәlumatlarının tәşkilinin әsas vasitәsi
Mәsafәdәn zondla rәnglәri pozmaq üçün lazım olan mәlumatlarının tәşkilinin әsas
vasitәsi
Mәsafәdәn zondla tәtbiq etmә mәlumatlarının tәşkilinin burada istifadә edilmir
Sual: Qeonformatikanın tәmәl anlayışları nәlәrdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
verilәnlәrdәn, informasiyadan vә biliklәrdәn
anlayışlar toplumundan
biliklәrin paylanmasından
verilәnlәrin toplanmasından
informasiyanın ötürülmәsindәn
Sual: Qeoverilәnlәr nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
tәbii vә süni obyektlәrin coqrafi mәkanını
tәbii vә süni obyetlәrin birbirinә qarışmasını
süni obyektlәrin birbirindәn ayrılmasını
tәbii obyektlәrin birbirinә qarışmasını
tәbii obyektlәrin birbirindәn ayrılmasını
Sual: Qeoinformatikada “informasiya sistemi” nәdәn ötrü sәmәrәli alәtdir? (Çәki: 1)
bilik әldә etmәkdәn ötrü

yazı yazmaqdan ötrü
hesabatlar aparmaqdan ötrü
qrafika ilә mәşğul olmaqdan ötrü
Exceldә mәsәlә hәll etmәkdәn ötrü
Sual: Qeoinformasiya sistemlәrindә (CİS) qeoinformatika hansı sahә ilә sıx әlaqәdardır?
(Çәki: 1)
Kartoqrafiya ilә
Etnoqrafiya ilә
Kardioqrafiya ilә
Torpaqşunaslıq ilә
Bütün sahәlәr ilә
Sual: A.M.Berlyantın biliklәrinә әsaslanaraq nә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
İntellektual sistemlәr
İnstrumental sistemlәr
İnstrumental ansambl
İntellektual tamaşa
İntellektual vә instrumental sistemlәr
Sual: Obyektlәrin ölçüsüz tiplәrinә aiddir? (Çәki: 1)
Nöqtә, düyün
Nöqtә, düymә
Nöqtә, xәtt
Nöqtә, әyri
Hamısı
Sual: Obyektlәrin birölçülü tiplәri (Çәki: 1)
Xәtt, qövs, sıra, seqment
Xәtt, әyri, sıra, sement
Xәtt, qövs, seçment, torpaq
Hamısı
Heç biri
Sual: Qeoinformatikada ölçüsüz obyekt tiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
nöqtә, düym
xәtt, dairә
düzxәtt, ellips
әyrixәtt, düzbucaqlı
hamısı
Sual: Qeoinformatikada birölçülü obyekt tiplәrinә hansılar aiddir? (Çәki: 1)
xәtt, sәtr, şüa, әlaqә
әyri, dairә, ellips

düzxәtt, әyrixәtt
nöqtә, düym
hamısı
Sual: Qeoinformatikada ikiölçülü obyekt tiplәrinә hansılar aiddir? (Çәki: 1)
oblast, daxili oblast, poliqon
ellips, qapalı xәtt, xarici oblast
daxili vә xarici oblastlar, düym
poliqon, piksel, düzbucaqlı oblast, әyri xәtt
cavablar düz deyil
Sual: Vektor modelin üstün cahәti nәdәndir? (Çәki: 1)
kompaktdır, keyfiyyәti qrafika әldә etmәk olur
keyfiyyәtli qrafikanı әldә etmәk cәtindir
nöqtәlәrdәn istifadә etmәyә imkan verir
pillәvari effekt әmәlә ğәtirir
cavablar sәhvdir
Sual: CİSnin tәrkibinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
texniki vasitәlәr, proqram tәminatı, verilәnlәr, istifadәçilәr
testlәr, yaddaşlar, tutumlar
texniki vasitәlәr, verilәnlәr, yoxlayıcı proqramlar, viruslar
verilәnlәr, viruslar vә antiviruslar
hamısı
Sual: Әcnәbi ölkәlәrdә GİS hansı sәviyyәdә istifadә olunur? (Çәki: 1)
Peşәkar vә ixtisaslaşdırılmış
Peşәkar vә ümumilәşdırılmış
Peşәkar vә paylaşdırılmış
Peşәkar vә toplaşdırılmış
Peşәkar vә yığışdırıllmış
Sual: Coğrafi informatikanın әsas mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
Yer sәthi haqqında verilәnlәrin toplanması, saxlanması vә emalının hәyata
kecirilmәsi
Yer sәthi haqqında xәritә cәkmәk
Yer sәthindәnki obyektlәri aşkar etmәk
Ümumiyyәtlә coğrafi informatika fәza ilә mәşqul olur
Sualın cavabları hamısı sәhvdir
Sual: Köhnә xәritәlәrdә әsas mәqsәd nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Coğrafi obyektin harada yerlәşmәsini araşdırmaq
Coğrafi obyekt hansı rәnqlә rәnqlәnib
Coğrafi obyektlәr arasındakı mәsafәni müәyyәnlәşdirmәk

Coğrafi obyektin qütblәrini tapmaq
Coğrafi obyekt ilә mәşqul olmur
Sual: ”Coğrafi” ifadәsi nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Yerin tәsviri
Sәmanın tәsviri
Dәnizin tәsviri
Torpağın tәsviri
Daqların tәsviri
Sual: Kompüter xәritәciliyi vә kompüter rәsmixәti eyni sahә hesab oluna bilәrmi? (Çәki:
1)
Ayrıayrı sahәlәrdir
Eyni sahәlәrdir
Hәr ikisindә xәritә cәkmәk mümkündür
Hec biri xәritә cәkmәyә yararlı deyil
Hәr iki memarlıq işlәrinә yararlıdır
Sual: GİSin kömәkliyi ilә fövqaladә hallar araşdırmaq mümkündürmü? (Çәki: 1)
GİS baş vermiş fövqaladә halları araşdırmaqda yardımçıdır
Belә hadisәlәri araşdırmağa imkan yoxdur
Fövqәladә halların bu sahәyә aiddiyi yoxdur
Fövqәladә hallar ancaq yanğınlarla bağlı olduğu üçün bu sahәyә müraciәt olunmur
Cavabların hamısı düzdür
Sual: GİSin kömәkliyi ilә xәritәlәr hansı formada yaradılır? (Çәki: 1)
Kağız vә elektron formasında
Kağız vә şәkil formasında
Kağız vә rәsm formasında
Kağız vә karton formasında
Kağız vә telefon formasında
Sual: Fayl dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
İnformasiya daşıyıcısında adlandırılmış sahә
İnformasiya daşıyıcısında pozulmuş sahә
İnformasiya daşıyıcısında cızılmış sahә
Fayl informasiya daşıyıcısına yazılmış sәs siqnalıdır
Faylın informasiyanın yazılması ilә әlaqәsi yoxdur
Sual: Kompüter qrafikası nәdir? (Çәki: 1)
Tәsvirin yaradılmasını vә tәhlilini hesablama kompleksinә daxil olan proqram, metod
vә avadanlıqlardan ibarәt xüsusi sahә
Tәsvirin yaradılmasını vә tәhlilini hesablama kompleksinә daxil olan xüsusi sahә
Tәhlilini hesablama kompleksinә daxil olan metod vә avadanlıqlardan ibarәt xüsusi
sahә

Tәsvirin yaradılmasını vә avadanlıqlardan ibarәt xüsusi sahә
Tәsvirin yaradılmasının metod vә avadanlıqlardan ibarәt xüsusi sahә
Sual: Bu sahәlәrdәn hansı CİSlәrә aiddir? (Çәki: 1)
avtomatlaşdırılmış xәritәçәkmә sistemlәri
avtomatlaşdırılmış fotoçәkmә sistemlәri
avtomatlaşdırılmış teleidarәetmә sistemlәri
avtomatlaşdırmış axtarış sistemlәri
avtomatlaşdırmış işçi sistemlәr

BÖLMӘ: 0005
Ad

0005

Suallardan

100

Maksimal faiz

100

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Rastr formatlara aid olan fayllarda hansı xarakteristikalar (parametrlәr) saxlanılır?
(Çәki: 1)
Tәsviri şәrh edәn mәlumatlar
Tәsviri fraqmentlәrә bölmәk üçün istifadә edilәn mәlumatlar
Tәsviri parçalamaq üçün istifadә olunan mәlumatlar
Tәsviri digәr tәcvir ilә müqayisә etmәyә imkan verәn mәlumatlar
Tәsvirin surәtini almağa kömәklik edәn mәlumatlar
Sual: MS DOS, Windows әmәliyyat sistemlәrindә faylları sıxmaq üçün hansı sıxlaşdırıcı
proqramlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)
ZIP, ARJ, RAR
ZİP, ARA, RAR
ZİP, AZİP, ARAR
ZİR, ZİP, ARJ
ZİR, ZİP, RAR
Sual: RLE sıxma üsulunu tәsvirә hansı halda tәtbiq etmәk әlverişlidir? (Çәki: 1)
Sıxılan tәsvir eyni rәng çalarına malik olanda
Sıxılan tәsvir müxtәlif rәnglәrә malik olanda
Sıxılan tәsvir fraqmentlәrә malik olanda
Sıxılan tәsvirdә rang çaları olmayanda
Sıxılan tәsvirә bu sıxma üsulunu deyil başqa üsulu tәtbiq etmәk daha әlverişlidir
Sual: RLE sıxma üsulu hansı periferiya qurğusundan alındıqda sәmәrәli deyil? (Çәki: 1)
Skenerlә alınan fotoqrafiya tәsvirlәrinin sıxılmasında sәmәrәli deyil

Printerdә alınan fotoqrafiya tәsvirlәrinin sıxılmasında sәmәrәli deyil
Plotterdә alınan fotoqrafiya tәsvirlәrinin sıxılmasında sәmәrәli deyil
İnternetdәn daxil edilәn fotoqrafiya tәsvirlәrinin sıxılmasında sәmәrәli deyil
Fotoaparatda alınan fotoqrafiya tәsvirlәrinin sıxılmasında sәmәrәli deyil
Sual: Tәsvirin sıxılmasә üçün istifadә olunan LZW sıxma üsulu hansı prinsipә әsaslanır?
(Çәki: 1)
Tәsvirdә tәkrarlanan naxışların tapılmasına
Tәsvirdә eyni xarakterli naxışların tapılmasına
Tәsvirdә fraqmentlәnәn naxışların tapılmasına
Tәsvirdә pozulmuş naxışların tapılmasına
Tәsvirdә birbirindәn aralanmış naxışların tapılmasına
Sual: LZW sıxma üsulu hansı fayllara tәtbiq oluna bilәr? (Çәki: 1)
TIFF vә GİF tipli fayllara
TIFF vı DİF tipli fayllara
Bu üsul ümumiyyәtlә fayllara tәtbiq olunmur
Üsul ancaq Excel cәdvәllәrinә tәtbiq olunur
Üsul ancaq hazırlanmış slaydlara tәtbiq edildikdә effekt verir
Sual: JPEG sıxma üsulu hansı tәsvirlәrә tәtbiq edildikdә sәmәrәlidir? (Çәki: 1)
Fotoqrafiya keyfiyyәtinә malik olan tәsvirlәrә
Skanerә olunmuş tәsvirlәrә
Printerdәn alınmış tәsvirlәrә
Bu sahә ilә kompüter qrafikası mәşğul olmur
Fotoqrafiya deyil, әl ilә keyfiyyәtli çәkilmiş tәsvirlәrә
Sual: Kompüter şәbәkәsi dedikdә hansı kompüterlәr qrupu nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
Rәqәm ötürәn rabitә xәtlәri ilә birlәşәn vә informasiya mübadilәsi edәn kompüterlәr
qrupu nәzәrdә tutulur
Tәsvir ötürәn rabitә xәtlәri ilә birlәşәn vә informasiya mübadilәsi edәn kompüterlәr
qrupu nәzәrdә tutulur
Analoq siqnal ötürәn rabitә xәtlәri ilә birlәşәn vә informasiya mübadilәsi edәn
kompüterlәr qrupu nәzәrdә tutulur
Rәqәm vә analoq siqnal ötürәn rabitә xәtlәri ilә birlәşәn vә informasiya mübadilәsi
edәn kompüterlәr qrupu nәzәrdә tutulur
Sәs siqnalı ötürәn rabitә xәtlәri ilә birlәşәn vә informasiya mübadilәsi edәn
kompüterlәr qrupu nәzәrdә tutulur
Sual: Kompüter şәbәkәsi ilә çoxmaşınlı kompleksi eynilәşdirmәk mümkündürmü? (Çәki:
1)
Bunları eynilәşdirmәk olmaz
Bunlar bütün hallarda eynidir
Kompüter şәbәkәsindә çoxmaşınlı kompleks anlamı yoxdur
Sualın cavabları bütün hallarda düzdür
Cavablar sәhvdir

Sual: Çoxmaşınlı kompleksә daxil olan hәr bir kompüter hesablama prosesindә işi necә
icra edir? (Çәki: 1)
Hәr bir kompüter hesablama prosesindә işi ayrılıqda icra edir
Hәr bir kompüter hesablama prosesindә işi bir yerdә icra edir
Hәr bir kompüter hesablama prosesindә işi bir neçә mәrhәlәyә bölәrәk icra edir
Hәr bir kompüter hesablama prosesindә işi icra etmәkdәn imtina edir
Hәr bir kompüter hesablama prosesindә görәcәyi işi digәr kompleksә ötürür
Sual: Hesablama prosesindә çoxmaşınlı kompleks özünü hansı hesablama maşınına
uyğun aparır? (Çәki: 1)
Çoxmaşınlı kompleks özünü maynfrem kimi aparır
Çoxmaşınlı kompleks özünü lokal şәbәkә kimi aparır
Çoxmaşınlı kompleks özünü qlobal şәbәkә kimi aparır
Çoxmaşınlı kompleks özünü fәrdi printer kimi aparır
Çoxmaşınlı kompleks özünü fәrdi telefon kimi aparır
Sual: Maynfrem verilәnlәri hansı şәkildә emal edir? (Çәki: 1)
Mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә
Paylanmış şәkildә
Ayrılmış şәkildә
Birbirindәn uzaqda yerlәşdirilmiş verilәnlәr şәkilindә
Maynfrem verilәnlәri emel etmir, onların surәtini alır
Sual: Maynfremә nә qәdәr sayda terminal qoşmaq mümkündür? (Çәki: 1)
Bir neçә yüz әdәd
Bir neçә әdәd
Bir neçә min әdәd
Bir neçә milyon әdәd
İnternetdә hәlәlik maynfremә terminal qoşmurlar
Sual: Maynfremlәrin işlәmә etibarlılığı istifadәçini qane edirmi? (Çәki: 1)
Onlar böyük etibarlılığı malikdirlәr
Onlar hәddindәn tez işdәn çıxırlar, tez xarab olurlar
Onlardan istifadә etmәk әlverişli deyil
Onlardan etibarlı işlәyәn plotterlәrdәn istifadә mәslәhәtdir
Onlardan etibarlı işlәyәn skanerlәrdәn istifadә daha әlverişlidir
Sual: Maynfremlәrdәn әsasәn harada istifadә edirlәr? (Çәki: 1)
Banklarda, aeroportlarda, hökümәt idarәlәrindә vә nazirliklәrdә
Banklarda, aeroportlarda, ticarәt mәrkәzlәrindә vә nazirliklәrdә
Banklarda, aeroportlarda, univermaqlarda vә nazirliklәrdә
Banklarda, aeroportlarda, xәstәxanalarda vә nazirliklәrdә
Maynfremlәrdәn ancaq universitetlәrdә istifadә edirlәr

Sual: Hansı şәbәkә 1 kilometr radiusda yerlәşәn kompüterlәri birlәşdirir? (Çәki: 1)
Lokal hesablayıcı şәbәkә
Qlobal hesablayıcı şәbәkә
Radial hesablayıcı şәbәkә
Horizontal hesablayıcı şәbәkә
Vertikal hesablayıcı şәbәkә
Sual: Hansı şәbәkәlәr tabeçilik әlamәti üzrә birlәşdirilir? (Çәki: 1)
Regional hesablayıcı şәbәkәlәr
Qlobal hesablayıcı şәbәkәlәr
Lokal hesablayıcı şәbәkәlәr
Radial hesablayıcı şәbәkәlәr
Tabeçilik әlamәti üzrә birlәşәn şәbәkәdәn hәlәlik istifadә olunmur
Sual: Qlobal hesablayıcı şәbәkәlәr birlәşmәsindә hansı mәkanda yerlәşәn kompüterlәr
birlәşir? (Çәki: 1)
Müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşәn kompüterlәr
Müxtәlif rayonlarda yerlәşәn kompüterlәr
Müxtәlif tәhsil ocaqlarında yerlәşәn kompüterlәr
Müxtәlif ticarәt mәrkәzlәrindә yerlәşәn kompüterlәr
Müxtәlif nazirliklәrdә yerlәşәn kompüterlәr
Sual: Qlobal hesablayıcı şәbәkәlәr birlәşmәsindә hansı mәkanda yerlәşәn kompüterlәr
birlәşir? (Çәki: 1)
Müxtәlif kontinentlәrdә yerlәşәn kompüterlәr
Müxtәlif şәhәrlәrdә yerlәşәn kompüterlәr
Müxtәlif tәhsil ocaqlarında yerlәşәn kompüterlәr
Müxtәlif nazirliklәrdә yerlәşәn kompüterlәr
Bu şәbәkә növündә kompüterlәrin birlәşmәsindәn istifadә olunmur
Sual: Şәbәkәlәrdә informasiya mübadilәsinin aparılmasına vә idarә edilmәsinә hansı
qurğu rәhbәrlik edir? (Çәki: 1)
Mәrkәzi server qurğusu
Mәrkәzi maynfrem qurğusu
Mәrkәzi brauzer qurğusu
Mәrkәzi İnternet qurğusu
Mәrkәzi Arpanet qurğusu
Sual: Şәbәkәlәrdә informasiya mübadilәsinin aparılmasına vә idarә edilmәsinә mәrkәzi
server rәhbәrlik edir. Burada istifadә olunan kompüterlәri necә adlandırırlar? (Çәki: 1)
İşçi stansiyalar
İşçi transformatorlar
İşçi kontrollerlәr
İşçi maynfremlәr
İşçi qidalandırıcılar

Sual: Serverlәr ilә kompüterlәr hansı parametrlәrinә görә birbirindәn fәrqlәnir? (Çәki: 1)
Onlar birbirindәn güclәrinә görә fәrqlәnirlәr
Onlar birbirindәn xarici görünüşünә görә fәrqlәnirlәr
Onlar birbirindәn daxillәrindә istifadә olunan qida blokuna görә fәrqlәnirlәr
Onlar birbirindәn rәnglәrinin müxtәlifliyinә görә fәrqlәnirlәr
Onlar birbirindәn heç bir parametrlәrinә görә fәrqlәnmirlәr
Sual: Serverin sәrt diskinin vә operativ yaddaşının tutumunu hansı hәcmdә hazırlamaq
lazımdır? (Çәki: 1)
Böyük hәcmdә hazırlamaq lazımdır
Kiçik hәcmdә hazırlamaq mәslәhәtdir
Orta tutuma malik yaddaşlardan istifadә tam qaneedicidir
Serverdә sәrt disk vә opertiv yaddaş olmur
Serverdә ancaq Flәş yaddaşdan istifadә edirlәr
Sual: Şәbәkәyә qoşulmuş serverlәr neçә funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Әsas üç funksiya yerinә yetirirlәr
Әsas dörd funksiya yerinә yetirirlәr
Әsas iki funksiya yerinә yetirirlәr
Әsas beş funksiya yerinә yetirirlәr
Şәbәkәyә qoşulmuş server heç bir funksiya yerinә yetirmir
Sual: Şәbәkәyә qoşulmuş serverlәr hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Şәbәkәnin konfiqurasiyası (quruluşu) barәdә mәlumatı özündә saxlayırlar
Şәbәkәnin konfiqurasiyası (quruluşu) barәdә mәlumatı digәr şәbәkәdә saxlayırlar
Şәbәkәnin konfiqurasiyası (quruluşu) barәdә mәlumatı başqa şәbәkәyә ötürürlәr
Şәbәkәnin konfiqurasiyası (quruluşu) barәdә mәlumatı özündә saxlamaqla yanaşı
digәr şәbәkәyә dә ötürürlәr
Şәbәkәnin konfiqurasiyası (quruluşu) barәdә mәlumatı nә özündә saxlayır, nә dә
digәr şәbәkәyә ötürürlәr
Sual: Şәbәkәyә qoşulmuş serverlәr hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Sistem cәdvәllәrini özündә saxlayır
Sistem cәdvәllәrini digәr şәbәkәdә saxlayır
Sistem cәdvәllәrini digәr şәbәkәyә ötürür
Sistem cәdvәllәrini özündә saxlamaqla yanaşı digәr şәbәkәyә dә ötürür
Sistem cәdvәllәrini nә özündә saxlayır, nә dә digәr şәbәkәyә ötürür
Sual: Şәbәkәyә qoşulmuş serverlәr hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Teztez istifadә edilәn proqramları özündә saxlayır
Teztez istifadә edilәn proqramları digәr şәbәkәyә ötürür
Teztez istifadә edilәn proqramları digәr şәbәkәdә saxlayır
Teztez istifadә edilәn proqramları özündә saxlamaqla yanaşı digәr şәbәkәyә dә
ötürür

Teztez istifadә edilәn proqramları nә özündә saxlayır, nә dә digәr şәbәkәyә ötürür
Sual: Şәbәkәyә qoşulmuş serverlәr hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Server bir işçi stansiyadan digәrinә ötürülәcәk informasiyanı qәbul edir
Server bir işçi stansiyadan digәrinә ötürülәcәk informasiyanı qәbul edir vә yenidәn
hәmin stansiyaya qaytarır
Server bir işçi stansiyadan digәrinә ötürülәcәk informasiyanı qәbul edir, sonra
hәmin informasiyanı mәhv edir
Server bir işçi stansiyadan digәrinә ötürülәcәk informasiyanı ümumiyyәtlә qәbul edә
bilmәz
Server bir işçi stansiyadan digәrinә ötürülәcәk informasiyanı nә qәbul edir, nә tәhlil
edir, nә dә ki, digәrinә ötürür
Sual: Şәbәkәyә qoşulmuş serverlәr hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
Server digәr şәbәkәlәr üçün şlüz (ötürücü qurğu) xidmәtini yerinә yetirir
Server digәr şәbәkәlәr üçün şlüz (ötürücü qurğu) xidmәtini yerinә yetirmәk imkanına
malik deyil
Server digәr şәbәkәlәr üçün şlüz (ötürücü qurğu) xidmәtini deyil, maynfrem
xidmәtini yerinә yetirir
Server digәr şәbәkәlәr üçün şlüz (ötürücü qurğu) xidmәtini deyil, brauzer xidmәtini
yerinә yetirir
Server digәr şәbәkәlәr üçün şlüz (ötürücü qurğu) xidmәtini deyil, İnternet xidmәtini
yerinә yetirir
Sual: Şәbәkә adapterindәn nә mәqsәd üçün istifadә olunur? (Çәki: 1)
İnformasiya kabellә ötürülәrkәn dәyişmә prosesi üçün istifadә olunur
İnformasiya kabellә ötürülәrkәn ayırma prosesi üçün istifadә olunur
İnformasiya kabellә ötürülәrkәn qarışdırma prosesi üçün istifadә olunur
İnformasiya kabellә ötürülәrkәn toplama prosesi üçün istifadә olunur
İnformasiya kabellә ötürülәrkәn şәbәkә adapterindәn istifadә әlverişli deyil
Sual: Modemdәn nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
İnformasiyanın telefon vә ya radio kanalla ötürülmәsindә istifadә olunur
İnformasiyanın telefon vә ya radio kanalla ötürülmәsindә modemdәn istifadә
mәslәhәt deyil
İnformasiyanın telefon vә ya radio kanalı ilә deyil, televiziya kanalı ilә ötürülmәsindә
istifadә olunur
İnformasiyanın telefon vә ya radio kanalı ilә, hәmçinin elektrik kanalı ilә
ötürülmәsindә istifadә olunur
İnformasiyanın telefon vә ya radio kanalı ilә, hәmçinin su kanalı vasitәsilә
ötürülmәsindә istifadә olunur
Sual: Şәbәkәyә qoşulmuş kompüterlәri necә adlandırırlar? (Çәki: 1)
Şәbәkәyә qoşulmuş kompüterlәri şәbәkә düyünlәri adlandırırlar
Şәbәkәyә qoşulmuş kompüterlәri şәbәkә paylayıcıları adlandırırlar
Şәbәkәyә qoşulmuş kompüterlәri şәbәkә ötürücülәri adlandırırlar

Şәbәkәyә qoşulmuş kompüterlәri şәbәkә qarışdırıcıları adlandırırlar
Şәbәkәyә kompüterlәr qoşmurlar
Sual: Şәbәkәdә mәlumat ötürәn xәtlәr necә adlandırılır? (Çәki: 1)
Şәbәkәdә mәlumat ötürәn xәtlәr rabitә kanalları adlandırılır
Şәbәkәdә mәlumat ötürәn xәtlәr ayırıcı kanallar adlandırılır
Şәbәkәdә mәlumat ötürәn xәtlәr paylayıcı kanallar adlandırılır
Şәbәkәdә mәlumat ötürәn xәtlәr qarışdırıcı qurğular adlandırılır
Şәbәkәdә mәlumat ötürәn xәtlәr bölüşdürücü qurğular adlandırılır
Sual: Şәbәkә drayveri nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Şәbәkә adapteri ilә bilavasitә qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrәn proqramdır
Şәbәkә adapteri ilә әlaqәsi olmayan proqram dәstidir
Şәbәkә adapteri ilә әlaqәsi olmayan әmәliyyat sistemidir
Şәbәkә adapteri ilә әlaqәsi olan әmәliyyat sistemidir
Şәbәkә adapteri ilә әlaqәsi olmayan printer qurğusudur
Sual: Şәbәkә interfeysi nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Şәbәkә adapteri, şәbәkә drayveri vә şәbәkә modulu arasında әlaqәnin
yaranmasıdır
Şәbәkә adapteri, şәbәkә drayveri vә şәbәkә modulu arasında әlaqә yaratmaq
mümkün deyil
Şәbәkә adapteri, şәbәkә drayveri vә şәbәkә modulu arasında әlaqәnin yaranması
birlәşmә adlanır
Şәbәkә adapteri, şәbәkә drayveri vә şәbәkә modulu arasında әlaqә yaranması
ayrılma adlanır
Şәbәkә adapteri, şәbәkә drayveri vә şәbәkә modulu arasında әlaqәnin yaranması
İnternat adlanır
Sual: İki şәbkәni birlәşdirәn şәbәkә düyünü necә adlanır? (Çәki: 1)
Körpü adlanır
Kanat yolu adlanır
Finikulyor adlanır
Şәbәkә kompüteri adlanır
Post adlanır
Sual: İnternetdә körpüdәn nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
İki şәbәkәni birbirinә birlәşdirmәk üçün
Üç şәbәkәni birbirinә birlәşdirmәk üçün
Dörd şәbәkәni birbirinә birlәşdirmәk üçün
Beş şәbәkәni birbirinә birlәşdirmәk üçün
Altı şәbәkәni birbirinә birlәşdirmәk üçün
Sual: Şlüz iki şәbәkәni birlәşdirir. Bunlara hansılar daxildir? (Çәki: 1)
Müxtәlif şәbәkә avandanlığı olan şәbәkәlәr

Müxtәlif qalınlığa malik naqillәri olan şәbәkәlәr
Müxtәlif prosessorları olan şәbәkәlәr
Müxtәlif Flәş kartları olan şәbәkәlәr
Yüzlәrlә kompüterlәri vә printerlәri olan şәbәkәlәr
Sual: Şlüz iki şәbәkәni birlәşdirir. Bunlara hansılar daxildir? (Çәki: 1)
Müxtәlif protokollu verilәnlәrә malik şәbәkәlәr
Müxtәlif paylanmış verilәnlәrә malik şәbәkәlәr
Müxtәlif ayrılmış verilәnlәrә malik şәbәkәlәr
Müxtәlif qarışdırılmış verilәnlәrә malik şәbәkәlәr
Müxtәlif parametrlәri olan prosessorlardan qurulmuş şәbәkәlәr
Sual: Şәbәkәdә multipleksordan nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Xәbәri tәkrarlayaraq eyni vaxtda bir neçә kanala ötürmәk üçün
Xәbәri tәkrarlamadan eyni vaxtda bir neçә kanala ötürmәk üçün
Xәbәri uzun müddәt әrzindә topladıqdan sonra bir neçә kanala ötürmәk üçün
Xәbәri qısa müddәt әrzindә payladıqdan sonra bir neçә kanala ötürmәk üçün
Şәbәkәdә multipleksordan deyil, multiaçardan istifadә edilir
Sual: Şәbәkәdә multipleksordan nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Bir neçә kanala ötürülәn siqnalları bir kanalda birlәşdirmәk üçün
Onlarla kanala ötürülәn siqnalları bir kanalda birlәşdirmәk üçün
Yüzlәrlә kanala ötürülәn siqnalları bir kanalda birlәşdirmәk üçün
Minlәrlә kanala ötürülәn siqnalları bir kanalda birlәşdirmәk üçün
Şәbәkәdә multipleksor multifilmlәrә baxmaq üçün istifadә olunur
Sual: Mәrkәzi kompüterin bütün işçi stansiyalarla bir başa әlaqәsi hansı tip lokal
şәbәkәyә aiddir? (Çәki: 1)
Ulduzvari lokal şәbәkә topologiyasına
İnternet lokal şәbәkә topologiyasına
İntranet lokal şәbәkә topologiyasına
ARPAnet lokaı şәbәkә topologiyasına
Belә әlaqә hәlәlik istifadә edilmir
Sual: Düyünlәrinin biri mәrkәzi kompüter sayılan şәbәkә hansı topologoyaya aiddir?
(Çәki: 1)
Ulduzvari lokal şәbәkә topologiyasına
İnternet lokal şәbәkә topologiyasına
İntranet lokal şәbәkә topologiyasına
ARPAnet lokaı şәbәkә topologiyasına
Belә әlaqә hәlәlik istifadә edilmir
Sual: İşçi stansiyaları birbiri ilә ardıcıl birlәşәn şәbәkә necә adlanır? (Çәki: 1)
Dairәvi lokal şәbәkә topologiyası
Halqavari lokal şәbәkә topologiyası

Ellipsvari lokal şәbәkә topologiyası
Zәncirvari lokal şәbәkә topologiyası
Çevrәvari lokal şәbәkә topologiyası
Sual: Dairәvi lokal şәbәkәyә nә qәdәr kompüter qoşmaq mümkündür? (Çәki: 1)
İstәnilәn sayda kompüter qoşmaq mümkündür
Mәhdud sayda kompüter qoşmaq mümkündür
Bir әdәd kompüter qoşmaq mümkündür
Belә şәbәkә kompütersiz işlәyir
Bu tip şәbәkәyә әsasәn skanerlәrlәr qoşurlar
Sual: Bәzәn işçi stansiyalar bir rabitә kanalı ilә birbiri ilә әlaqәlәndirilirlәr. Bu şәbәkә
necә adlanır? (Çәki: 1)
Şin lokal şәbәkә topologiyası
Halqavari lokal şәbәkә topologiyası
Zәncirvari lokal şәbәkә topologiyası
Ellipsvari lokal şәbәkә topologiyası
Lokal şәbәkә topologiyasında işçi stansiyaların bu şәkildә birlәşmәsi istifadә edilmir
Sual: Şin topologiyasında bәzәn konflikt yaranır. Bu konflikti necә aradan qaldırmaq
mümkündür? (Çәki: 1)
Şin arbitraji metodikasının kömәkliyi ilә
Şin birlәşmәni digәri ilә әvәz etmәklә
Şin arbitrajı metodikası bu topologiyada istifadә edilmir
Şin arbitrajı metodikası ulduzvari şәbәkәdә istifadә edilәrsә bu daha әlverişlidir
Şin topologiyada iş prosesindә konflikt yaranmır
Sual: Lokal şәbәkә topologiyasında qarışıq birlәşmәdәn istifadә olunur. Bu topologiya
necә adlanır? (Çәki: 1)
Ağacvari topologiya
Qarışıq topologiya
Sadә topologiya
Mürәkkәb topologiya
Lokal şәbәkәdә qarışıq birlәşmә әlverişli olmadığı üçün istifadә edilmir
Sual: İnternet ilk yarandığı vaxtlarda kommersiya xarakterli idimi? (Çәki: 1)
İnternet ilk vaxtlarda kommersiya xarakterli deyildi
İnternet ilk vaxtlar ancaq kommersiya mәqsәdi ilә istifadә edilirdi
İnternet ilk vaxtlar ancaq mәktublaşmaq üçün istifadә olunurdu
İnternet ilk vaxtlar ancaq telefon әlaqәsi üçün istifadә olunurdu
İnternet ilk vaxtlar ancaq televiziya verişlәrinә baxmaq üçün istifadә olunurdu]
Sual: İnternet ilk yarandığı vaxtlarda nә mәqsәd üçün istifadә edilirdi? (Çәki: 1)
İnternetdәn istifadә etmәklә elmi araşdırmalar aparılırdı
İnternetdәn ilk vaxtlarda ancaq telefon әlaqәsi yaratmaq üçün istifadә edilirdi

İnternet ilk vaxtlar ancaq mәktublaşmaq üçün istifadә olunurdu
İnternet ilk vaxtlar ancaq televiziya verişlәrinә baxmaq üçün istifadә olunurdu
İnternetdәn ilk vaxtlarda ancaq universitetlәrdә imtahanların keçirilmәsi üçün istifadә
olunurdu
Sual: Halhazırda әn çox yayılmış qlobal şәbәkә İnternet neçәnci ildә yaradılmışdır?
(Çәki: 1)
İnternet şәbәkәsinin әsası 1969cu ildә Amerikada qoyuldu
İnternet şәbәkәsinin әsası 1950ci ildә Amerikada qoyuldu
İnternet şәbәkәsinin әsası 1970ci ildә Amerikada qoyuldu
İnternet şәbәkәsinin әsası 1980cı ildә Amerikada qoyuldu
İnternet şәbәkәsinin әsası 1990cl ildә Amerikada qoyuldu
Sual: 1961ci ildә Kaliforniya universitetinin professoru Leonard Kleynrok hansı prinsipi
irәli sürdü? (Çәki: 1)
İnternetdә informasiyanın paket şәkilindә göndәrilmәsi prinsipini
İnternetdә informasiyanın birlәşdirilmiş şәkildә göndәrilmәsi prinsipi
İnternetdә eyni mәzmunlu informasiyanın bir dәfәyә göndәrilmәsi prinsipini
İnternetdә müxtәlif mәzmunlu informasiyamnın bir dәfәyә göndәrilmәsi prinsipini
Professor Leonard Kleynrokun prinsipi infomasiyanın göndәrilmәsi ilә bağlı deyil
Sual: Professor Leonard (Çәki: 1)
Paket şәkilindә göndәrilәn informasiya sonuncu mәkanda birlәşәrәk ilkin formanı
almalıdır
Paket şәkilindә göndәrilәn informasiya sonuncu mәkanda birlәşmәmәlidir
Paket şәkilindә göndәrilәn informasiya sonuncu mәkanda birlәşәrәk tamam başqa
formanı almalıdır
Paket şәkilindә informasiya göndәrilmәsi İnternetdә istifadә edilmir
Paket şәkilindә informasiya göndәrilmәsi ancaq poçtlarda istifadә olunur
Sual: Hansı ildә ARPANET şәbәkәsi ARPANET vә MILNET şәbәkәlәrinә bölündü?
(Çәki: 1)
Keçәn әsr, 1983cü ildә
Keçәn әsr, 1993cü ildә
Keçәn әsr, 1973cü il
Keçәn әsr, 1963cü ildә
Şәbәkәnin bölünmәsi XXI әsrә tәsadüf edir
Sual: MILNET şәbәkәsi hansı mәqsәd üçün istifadә edilirdi? (Çәki: 1)
Şәbәkә hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadә edilirdi
Şәbәkә hәrbi vә elmi mәqsәdlәr üçün istifadә edilirdi
Şәbәkә elmi mәqsәdlәr üçün istifadә edilirdi
Şәbәkә nә hәrbi, nә dә ki, elmi mәqsәdlәr üçün istifadә edilirdi
Hәlәlik belә şәbәkәnin yaradılması planda nәzәrdә tutulmamışdur

Sual: İstifadәçi ona mәxsus olan kompüteri sәrbәst şәkildә İnternetә qoşa bilir. Bu
zaman onun kompüteri necә adlanır? (Çәki: 1)
Aparıcı әsas kompüter – host kompüter
Aparıcı әsas kompüter – post kompüter
Aparıcı әsas kompüter – dost kompüter
Aparıcı әsas kompüter – most kompüter
Aparıcı әsas kompüter – bos kompüter
Sual: İnternetdә şlüzlәrdәn istifadә edilir. Şlüzlәr birbiri ilә necә informasiya mübadilәsi
aparırlar? (Çәki: 1)
Birbiri ilә marşurutlardan istifadә etmәklә protokol vasitәsilә
Birbiri ilә marşurutlardan istifadә etmәklә kompüter vasitәsilә
Birbiri ilә marşurutlardan istifadә etmәklә skaner vasitәsilә
Şlüzlәr birbiri ilә informasiya mübadilәsi aparmırlar
Ümumiyyәtlә İnternetdә şlüzlәrdәn istifadә edilmir, onlardan gәmicilikdә geniş
istifadә olunur
Sual: İnternetdә şlüzlәrdәn istifadә edilir. Şlüzlәr birbiri ilә necә informasiya mübadilәsi
aparırlar? (Çәki: 1)
Birbiri ilә şәbәkәnin vәziyyәti haqqında informasiyadan istifadә etmәklә protokol
vasitәsilә
Birbiri ilә şәbәkәnin vәziyyәti haqqında informasiyadan istifadә etmәklә kompüter
vasitәsilә
Birbiri ilә şәbәkәnin vәziyyәti haqqında informasiyadan istifadә etmәklә skaner
vasitәsilә
Birbiri ilә şәbәkәnin vәziyyәti haqqında informasiyadan istifadә etmәklә printer
vasitәsilә
Birbiri ilә şәbәkәnin vәziyyәti haqqında informasiyadan istifadә etmәklә kseroks
vasitәsilә
Sual: İndiki zamanda istifadәçi İnternetin hansı xıdmәtindәn istifadә edir? (Çәki: 1)
Elektron poct xidmәtindәn
Elektron kitab xidmәtindәn
Elektron kağız xidmәtindәn
Elektron ticarәt xidmәtindәn
Elektron mağaza xidmәtindәn
Sual: İndiki zamanda istifadәçi İnternetin hansı xıdmәtindәn (FTP) istifadә edir? (Çәki: 1)
Faylların çox asanlıqla ötürülmәsinә imkan verәn protokol xidmәtindәn
Faylların çox çәtinliklә ötürülmәsinә imkan verәn protokol xidmәtindәn
Faylların mürәkkәb şәkildә ötürülmәsinә imkan verәn protokol xidmәtindәn
Faylların hәddindәn artıq asan ötürülmәsinә imkan verәn protokol xidmәtindәn]
Faylların ötürülmәmәsinә imkan verәn protokol xidmәtindәn
Sual: İndiki zamanda istifadәçi İnternetin hansı xidmәtindәn (NNTP) istifadә edir?] (Çәki:
1)

Şәbәkәdә xәbәr ötürmә xidmәtindәn
Şәbәkәdә televeriliş ötürmә xidmәtindәn
Şәbәkә radioveriliş ötürmә xidmәgtindәn
Şәbәkәdә telefon danışıqlarını ötürmә xidmәtindәn
Xәbәr ötürmәk üçün әsasәn poçtalyondan istifadә edilir
Sual: İndiki zamanda istifadәçi İnternetin hansı xıdmәtindәn (NNTP) istifadә edir? (Çәki:
1)
Telekonfrans xidmәtindәn
Televeriliş xidmәtindәn
Teleimtahan xidmәtindәn
Telexәbәrçi xidmәtindәn
Telealver xidmәtindәn
Sual: İndiki zamanda istifadәçi İnternetin hansı xıdmәtindәn (Gopher) istifadә edir?
(Çәki: 1)
Fayl mübadilәsinin mükәmmәl sistemi xidmәtindәn
Fayl mübadilәsini qarışdırmaq üçün әlverişli olan sistem xidmәtindәn
Fayl mübadilәsini pozmaq üçün istifadә olunan sistem xidmәtindәn
Faylları ayırmaq üçün istifadә olunan sistem xidmәtindәn
Bu xidmәt İnternetdә deyil, Telekörpüdә istifadә olunur
Sual: İndiki zamanda istifadәçi İnternetin hansı xıdmәtindәn (TELNET) istifadә edir?
(Çәki: 1)
Uzaqda yerlәşәn terminal protokolu xidmәtindәn
Yaxında yerlәşәn terminal prpotokolu xidmәtindәn
Uzaqda vә yaxında yerlәşәn terminal protokolu xidmәtindәn
Belә xidmәt növü İnternetdә istifadә edilmir, çünki çox baha başa gәlir
Belә xidmәt növü ancaq telefon rabitәsindә istifadә olunur
Sual: İndiki zamanda istifadәçi İnternetin hansı xıdmәtindәn (Gooqle) istifadә edir? (Çәki:
1)
Bu xidmәt növü istifadәçiyә informasiyanın axtarışı üçün әlverişlidir
Bu xidmәt növü әsasәn televiziya verilişlәrinә baxmaq üçün geniş istifadә olunur
Bu xidmәt növü әsasәn radioviktorina verilişlәrindә istifadә edilir
Bu xidmәt növü televiktorinada istifadә olunur
Bu xidmәt növündәn İnternetdә istifadә olunmur, çünki telefon ilә zәng edib istәnilәn
mәlumatı almaq mümkündür
Sual: İnternetdә Hipermәtn nәdir? (Çәki: 1)
İnternetdә mәtn sәnәdidir, mәtnlәr toplusundan ibarәtdir
İnternetdә mәtn sahәsidir, mәtnlәrin yaddaşa yazılması üçün istifadә olunur
İnternetdә mәtn sahәsidir, mәtnlәrin monitorda göstәrilmәsi üçün istifadә edilir
İnternetdә mәtn sahәsidir, mәtnlәrin müasir printerlәrdә çap edilmәsi üçün yeni
üsuldir
İnternetdә mәtn sahәsidir, bu sahә tamamilә köhnәldiyi üçün indiki zamanda istifadә

olunmur

Sual: İnternetdә Hipermәtn sәnәdlәrinә müraciәt necә adlanır? (Çәki: 1)
İnternetdә müraciәti Hipermüraciәt adlandırırlar
İnternetdә müraciәti Hiperçap adlandırırlar
İnternetdә müraciәti Hiperyaddaş adlandırırlar
İnternetdә müraciәti Hipersәnәd adlandırırlar
İnternetdә müraciәti Hipercәdvәl adlandırırlar
Sual: İnternetdә Veb sistemi nә mәqsәd üçün istifadә olunur? (Çәki: 1)
İnternetdә informasiyanın ötürülmәsinin yeni üsulu kimi istifadә olunur
İnternetdә informasiyanın yaddaşa yazılmasının yeni üsulu kimi istifadә olunur
İnternetdә bu xidmәt növündәn gәlәcәkdә istifadә edilmәsi planlaşdırılır
İnternetdә bu xidmәt növü artıq istifadә olunmur
Bu xidmәt növündәn keçәn әsrin 50ci illәrinsdә istifadә olunurdu
Sual: İnternetdә Hipermәtn nәdir? (Çәki: 1)
İnternetdә mәtn sәnәdidir, mәtnlәr toplusundan ibarәtdir
İnternetdә mәtn sahәsidir, mәtnlәrin yaddaşa yazılması üçün istifadә olunur
İnternetdә mәtn sahәsidir, mәtnlәrin monitorda göstәrilmәsi üçün istifadә edilir
İnternetdә mәtn sahәsidir, mәtnlәrin müasir printerlәrdә çap edilmәsi üçün yeni
üsuldir
İnternetdә mәtn sahәsidir, bu sahә tamamilә köhnәldiyi üçün indiki zamanda istifadә
olunmur
Sual: Hipermәtndә informasiyanın tәqdim olunması üçün istifadә olunan dil hansıdır?
(Çәki: 1)
Bu mәqsәd ilә HTML dilindәn istifadә olunur
Bu mәqsәd ilә HC++ dilindәn istifadә olunur
Bu mәqsәd ilә HPackal dilindәn istifadә olunur
Bu mәqsәd ilә HFortan dilindәn istifadә olunur
Bu mәqsәd ilә HDelhpi dilindәn istifadә olunur
Sual: Veb sәhifәlәrindә qrafik, sәs, video vә s. formatlarda informasiya tәqdim olunur. Bu
necә adlanır? (Çәki: 1)
Belә format hipermediya adlanır
Belә format hipermüraciәt adlanır
Belә müraciәt hipersınәıd adlanır
Belә müraciәt hiperistuinad adlanır
Belә sәnәd hiperdokument adlanır
Sual: Hipermәtn Ötürülmә Protokolu (HTTP) nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
Hipersәnәdlәrin ötürülmәsi üçün istifadә olunur
Hipermüraciәtin ötürülmәsi üçün istifadә olunur
Hiperistinadın ötürülmәsi üçün istifadә olunur

Hipermediyanın ötürülmәsi üçün istifadә olunur
Belә protokol İnternetdә deyil, Televiziya verilişlәrindә geniş istifadә olunur
Sual: İnternetdә Hipermediya nә anlamını verir? (Çәki: 1)
Veb sәhifәlәrindә qrafik, sәs, video vә s. formatlarda informasiyanın tәqdim
olunmasını
Veb sәhifәlәrindә qrafik, sәs, video vә s. tәsvirlәrlә bağlı informasiyanın tәqdim
olunmasını
Veb sәhifәlәrindә qrafik, sәs, video vә s. ilә bağlı axtarış informasiyanın tәqdim
olunmasını
Veb sәhifәlәrindә qrafik, sәs, video vә s. formatlarda formatlama informasiyanın
tәqdim olunmasını
Veb sәhifәlәrindә qrafik, sәs, video vә s. ilә bağlı mәtn informasiyanın tәqdim
olunmasını
Sual: İnternetdә axtarış sistemlәri ilә işi asanlaşdırmaq üçün nәdәn istifadә edilir? (Çәki:
1)
İnternetdә bu mәqsәd üçün axtarış serverlәrindәn istifadә olunur
İnternetdә bu mәqsәd üçün axtarış servislәrindәn istifadә olunur
İnternetdә bu mәqsәd üçün axtarış sәnәdlәrindәn istifadә olunur
İnternetdә bu mәqsәd üçün axtarış cәdvәllәrindәn istifadә olunur
İnternetdә bu mәqsәd üçün axtarış televerlişlәrindәn istifadә olunur
Sual: İstifadıçi İnternetdә informasiya axtarmaq üçün axtarış sisteminә nә daxil
etmәlidir? (Çәki: 1)
İstifadıçi İnternetdә informasiya axtarmaq üçün axtarış sisteminә açar sözü daxil
etmәlidir
İstifadıçi İnternetdә informasiya axtarmaq üçün axtarış sisteminә proqram daxil
etmәlidir
İstifadıçi İnternetdә informasiya axtarmaq üçün axtarış sisteminә qrafika daxil
etmәlidir
İstifadıçi İnternetdә informasiya axtarmaq üçün axtarış sisteminә Excel cәdvәl daxil
etmәlidir
İstifadıçi İnternetdә informasiya axtarmaq üçün axtarış sisteminә faylın yaranma
tarixini daxil etmәlidir
Sual: Nә üçün İnternet ilә göndәrilәn faylın hәcminin 3Mbaytdan artıq olmamamsı
mәslәhәtdir? (Çәki: 1)
Çünki böyük tutumlu fayllar göndәrilәn zaman maniәlәrlә rastlaşır
Çünki böyük tutumlu fayllar göndәrilәn zaman televiziya siqnalları ilә üztüztә düşür
Çünki böyük tutumlu fayllar göndәrilәn zaman radio siqnalları ilә üztüztә düşür
Çünki böyük tutumlu fayllar göndәrilәn zaman telefon danışıqları ilә üstüstә düşür
Bütün cavablar sualı әhatә edir
Sual: Faylların çox asanlıqla ötürülmәsinә imkan verәn protokol necә adlanır? (Çәki: 1)
Protokol FTP adlanır

Protokol PTF adlanır
Protokol sadә olaraq ötürücü protokol adlanır
Protokol sadәcә olaraq qәbuledici protokol adlanır
İnternetdә bu mәqsәd üçün protokoldan deyil, telefon xәttindәn istifadә edilir
Sual: İnternetdә FTP protokolu nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
FTP protokolu faylların asanlıqla ötürülmәsi üçün istifadә olunur
FTP protokolu faylların ötürülmәsi üçün istifadә edilmir
FTP protokolu faylların mürәkkәb şәkildә ötürülmәsi üçün istifadә olunur
FTP protokolu faylların İnternetdә deyil, televiziya verilişlәrindә istifadә olunur
FTP protokolundan modemlәrdә geniş istifadә olunur
Sual: TCP/IP protokolu nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
İnternetdә informasiyanı kiçik paketlәrlә uzaq mәsafәdә yerlәşәn istifadәçiyә
göndәrmәk
İnternetdә informasiyanı böyük hәcmli paketlәrlә yaxın mәsafәlәrә göndәrmәk
İnternetdә informasiyanı paketlәrlә deyil, toplum halında yaxın mәsafәlәrә
göndәrmәk
İnternetdә informasiyamnı paketlәrlә deyil, toplum halında uzaq mәsafәlәrә
göndәrmәk
Protokol ümumiyyәtlә informasiyanın göndәrilmәsi üçün deyil, tәhlil edilmәsi
üçündür
Sual: İnformatikada drayver dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Yeni qurğuların xidmәtini vә ya mövcud qurğuların qeyri standart istifadәsini tәmin
edәn proqram
İnformasiya mübadilәsini hәyata keçirmәk üçün istifadә edәn proqram
Kompüterә qoşulan xarici qurğuların parametrlәrini tәyin etmәk üçün istifadә edәn
proqram
Kompüter ilә istifadәçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadә edәn proqram
Müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәllini tәşkil etmәk üçün istifadә edәn proqram
Sual: Proqram tәminatının müxtәlif növlәri vardır. Drayver hansı növә aid edilir? (Çәki: 1)
Sistem proqram tәminatına
İxtisaslaşdırılmış proqramlara
Tәtbiqi proqram tәminatına
Әmәliyyat sistemlәrinә
Xüsusi nәzarәt proqramına
Sual: Proqram tәminatına aid olan utilit nәdir? (Çәki: 1)
Kömәkçi, hәm dә zәruri mәqsәdlәr üçün istifadә olunan proqramdır
İnformasiyanın mübadilәsini hәyata keçirmәk üçün istifadә edilәn proqramdır
Kompüterә qoşulan xarici qurğuların parametrlәrini tәyin etmәk üçün istifadә edilәn
proqramdır
Kompüter ilә istifadәçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadә edilәn proqramdır
Müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәllini tәşkil etmәk üçün istifadә edilәn proqramdır

Sual: Kompüterin proqram tәminatına utilit daxildir. Bunlardan hansı utilitә daxil deyildir?
(Çәki: 1)
Test proqramı
Sıxlaşdırma proqramı
Antivirus proqramı
Kommunikasiya proqramı
Kompüter diaqnostikası proqramı
Sual: Kompüterin proqram tәminatına daxil olana antivirus proqramı hansı növ proqrama
aiddir? (Çәki: 1)
Serviz proqramına
Tәtbiqi proqram tәminatına
Әmәliyyat sistemlәrinә
Xüsusi nәzarәt proqramına
Üsulyönümlü proqrama
Sual: Windows әmәliyyat sistemindә әsas istifadә olunan arxivlәşdirmә proqramları
hansılardır? (Çәki: 1)
WinZip, WinRar, WinArj
.Arj, WinRar, .Com
.Exe, .Com, WinArj
UnRar, .Exe, PkZip
WinZip, .Exe, .Zip, .Rar
Sual: İnformatikada örtük proqramı anlamından istifadә edilir. Örtük proqramı dedikdә nә
başa düşülür? (Çәki: 1)
DOS üzәrindә qurulmuş proqram
Xüsusi nәzarәt proqramı
Kompüter diaqnostikası proqramı
Sıxlaşdırma proqramı
Norton Utilites
Sual: İnformatikada örtük proqramı anlamından istifadә edilir. Örtük proqramına hansı
proqramlar aiddir? (Çәki: 1)
Norton Commander
Norton Utilites
Mase Utilites
WinZip
WinRar
Sual: Әmәliyyat sistemlәrindә örtük proqramından istifadә edilir. Onun funksiyası nәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)
Kompüterin imkanlarını artırır vә qrafiki proqramların yaradılmasını sadәlәşdirir
Müәyyәn kömәkçi mәqsәdlәr üçün istifadә edilir

Kompüterin qurğularını test edir
Kompüterin proqramlarını idarә edir
Kompüterә әlavә qurğuların qoşulmasını tәmin edir
Sual: İstifadә olunan әmәliyyat sistemlәrindә örtüklәrdәn istifadә olunur. Belә örtüklәrә
hansılar aiddir?: (Çәki: 1)
Windows örtüklәri
Norton Commander
Mase Utilites
WinZip
WinRar
Sual: Proqram tәminatın bir hissәsi olan texniki xidmәt proqramının vәzifәsi nәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)
Kompüterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aşkar etmәk
İstifadәçiyә yeni interfeysi tәqdim etmәk
İstifadәçiyә әlavә xidmәt etmәklә yanaşı әmәliyyat sisteminin imkanlarını
genişlәndirmәk
Fayl sisteminә vә disklәrә xidmәt etmәk
Verilәnlәrin bәrpa etmәk vә onları arxivlәşdirmәk
Sual: Texniki xidmәt proqramının әsas proqramlarına hansılar aiddir? (Çәki: 1)
Test proqramı vә xüsusi nәzarәt proqramları
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә arxivlәşdirmә proqramı
Tәtbiqi proqram tәminatı vә antivirus proqramları
Хüsusi nәzarәt proqramları vә Norton Commander
Test proqramı vә әmәliyyat sistemlәri
Sual: Test proqramı әsasәn hansı yaddaşda yerlәşir? (Çәki: 1)
Daimi yaddaş qurğusunda
Operativ yaddaş qurğusunda
Xarici yaddaş qurğusunda
Keş yaddaşda
Heç birindә
Sual: Test proqramının әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Fәrdi kompüterin qurğularını yoxlamaq
Fәrdi kompüterin yaddaşını tәmizlәmәk
Fәrdi kompüteri söndürmәk
Fәrdi kompüteri şәbәkәyә qoşmaq
Fәrdi kompüteri qioda blokunu test etmәk
Sual: Proqram tәminatı kompüter texnikasında hansı termin ilә adlandırılır? (Çәki: 1)
Software
Hardware

Wındowos
Wavefile
OLE
Sual: Sistem proqram tәminatının tәrkib hissәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
Әmәliyyat sistemi, proqramlaşdırma sistemi, texniki proqram, serviz proqramı
Sixlaşdırma proqramları, tәtbiqi proqram tәminatı vә әmәliyyat sistemlәri
Serviz proqramı, antiviruslar, tәtbiqi proqramlar
İlkin yüklәmә bloku, proqramlaşdırma sistemi, tәtbiqi proqramlar
Әmrlәr prosessoru, alqoritmik dillәr, tәtbiqi proqram paketlәri
Sual: Norton Commander proqtramı nә mәqsәd üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
MS DOS üzәrindә yerlәşәn örtük
Әmәliyyat sistemi
Translyator
Mәtn prosessoru
Tәtbiqi proqram paketi
Sual: İş üsuluna ğörә proqram tәminatı hansı koteqoriyalara bölünür? (Çәki: 1)
Sistem proqramları, qeyri rezident, rezident
Şәbәkә sistemi, әmәliyyat sistemi
Şәbәkә sistemi vә rezident
Xidmәti proqram, qeyri rezident, rezident
Әmәliyyat sistemi, rezident
Sual: Alqoritmik proqramı maşın dilinә çevirәn proqram necә adlanır? (Çәki: 1)
Translyator
Utilit
Drayver
Operator
İdentifikator
Sual: Translyator hansı әmәliyyatı yerinә yetirir? (Çәki: 1)
Alqoritmik proqramı maşın dilinә çevirir
Әmrlәri icra edir
Proqramı yerinә yetirir
İnterpretasiya edir
Kodlaşdırır
Sual: Kompüterin fәaliyyәtini tәşkil vә idarә edәn proqramlar toplusu necә adlanır? (Çәki:
1)
Әmәliyyat sistemi
Şәbәkә sistemlәri
Xidmәti proqram tәminatı

Sistem proqram tәminatı
Tәtbiqi proqram paketi

