
“İqtisadi informatika” imtahan sualları(AZ) 
 

1. İnformatika anlayışı.  
2. İqtisadi informatikanın obyekti, predmeti və metodu 
3. İnformasiya sisteminin quruluşu və tərkibi. 
4. İnformasiya sisteminin əsas komponentləri.  
5. Funksional altsistemlər və proqram əlavələri.  
6. İnformasiya sistemlərinin inkişaf meylləri. 

 
7. Verilənlər, informasiya və bilik.  
8. İnformasiyanın mövcudolma formaları və adekvatlığı.  
9. İqtisadi informasiya və onun növləri. 
10. Sistemin entropiyası anlayışı.  
11. İnformasiyanın sintaksis ölçüsü.  
12. İnformasiyanın praqmatik ölçüsü. 
13. Alqoritm anlayışı.  
14. Kompüterin iş prinsipi. Say sistemləri.  
15. Maşın proqramının kompüterdə icrası. EHM-lərin təsnifatı. 
16. Fon Neyman prinsipləri. Elektron-hesablayıcı maşın (EHM) və onun qurğuları.  
17. İnformasiyanın kəmiyyət ölçüsü. Şennon düsturu. 
18. İnformasiya – iqtisadi təhlilin predmeti kimi.  
19. İnformasiyanın kompüter yaddaşında təsvir edilməsi.  
20. İnformasiyanın semantik ölçüsü.  
21. Fərdi kompüterin quruluşu. Maşindaxili sistem interfeysi. 
22. Mikroprosessor və onun funksiyaları. 
23. Əməli yaddaş, ƏYQ,DYQ 
24. İnformasiyanın daxiletmə qurğuları. 
25. Manitorlar. 
26. İnformasiyanın çıxış qurğuları. Printerlər. 
27. Proqram təminatının əsas anlayışları və xarakteristikaları. 
28. Proqram vasitələrinin fəaliyyət dövrü. Proqram təminatının təsnifatı. 
29. Tətbiqi proqram paketləri. 
30. Windows əməliyyat sistemi, əsas elementləri. 
31. Əməliyyat sistemlərinin funksiyaları. 
32. MS DOS əməliyyat sistemi və onun modulları. 
33. . Mətn redaktorlarının təyinatı və təsnifatı. 
34. World  redaktorunun obyektləri və paneli 
35. Excellin düsturlarının qurulması və funksiyalarının istifadəsi. 
36. Kompüter şəbəkələri və onların təyinatı 
37. Müasir hesablama şəbəkələrinə qoyulan əsas tələblər. 
38. Sistem proqram təminatı ,,Müştəri – server” texnologiyası. 
39. Açıq sistemlərin qarşılıqlı şəbəkə əlaqəsinin etalon modeli (YSO  OSİ ). 
40. Monokanal şəbəkə topologiyası (İthernet topologiyası ). 
41. Ulduzvari  şəbəkə topologiyası (Arcnet topologiyası ). 
42. İnternetin quruluşu. 
43. İnternetdə Ünvanlar sistemi. 
44. İnternetə qoşulma üsulları. 
45. . İnternetin xidmətləri. 
46. Ümumdünya hörümçək toru (www) İnteraktiv öyrənmə.  
47. HTML elementləri. Teqlər,atributlar.  HTML –in əsas teqləri. 



48. Verilənlər bazası. Verilənlər bazasının təsnifatı. Verilənlər bazasının 
elementləri.Verilənlər modelinin növləri. 

49. Relyasion verilənlər modeli .  
50. Verilənlər bazası ilə idarəetmə sistemləri, təyinatı və əsas anlayışlar. VBİS –nin 

ailələri  və istifadə texnologiyaları. 
 


