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1507Y_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1507Y İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
1 Kompüter vә telefon arasında rәqәmli elektron siqnalını analoq siqnalına vә ya әksinә çevirәn qurğu?

•

şlyüz.
transformator;
server;
modem;
prosessor;

2 Şlüzün әsas tәyinatı nәdir?

•

Heç biri düz deyil
әlaqәlәndirici proqramların vә serverlәrin bağlantısını tәmin etmәk
eyni protokollarla işlәyәn lokal şәbәkәlәri әlaqәlәndirmәk
müxtәlif protokollarla işlәyәn bir neçә lokal şәbәkәni әlaqәlәndirmәk
lokal şәbәkәlәrdә verilәnlәrin saxlanmasını tәmin etrmәk

3 Bunlardan hansı marşrutizator deyil?

•

Heç biri düz deyil
alternativ marşrutizator
adaptiv marşrutizator
paket marşrutizator
avtomatik marşrutizator

4 Kompüter şәbәkәsini yaratmaq üçün әsas nәlıәrin olması vacibdir?

•

superkompüterlәr vә fәrdi kompüterlәr
şәbәkә әmәliyyat sistemi vә tәtbiqi proqramlar
әsas vә kömәkçi aparat vasitәlәri
şәbәkә avadanlıqları vә şәbәkә proqram tәminatı

5 Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

Kompüterin istismarı müddәtin
5 il müddәtinә
Yarım il müddәtinә
Uzun mәddәtә qeyri müәyyәn vaxta
1 il müddәtinә

6 Kompüter nәdir?

•

Oyun qurğusu
Elektron cәdvәllәrlә işlәmәk üçün qurğu
Mәtn yığmaq üçün qurğu
İnformasiyanın çevrilmәsini avtomatlaşdıran elektron qurğu
Hesablama qurğusu

7 Kompüterin sistem blokunun әsas elementlәri?
sistem platası, adapterlәr, cәrәyan bloku, elastik maqnit disklәri diskovod, skaner.
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•

ana plata, adapterlәr, monitor;
printerlәr, adapterlәr, cәrәyan bloku, diskovod, vinçester;
sistem platası, adapterlәr,cәrәyan bloku, vinçester, diskovod;
sistem platası, adapterlәr, diskovod, vinçester, diskovod, klaviatura;

8 Fәrdi kompüterlәrdә istifadә olunan monitorlarda hansı siqnallardan istifadә edilir?

•

heç bir siqnaldan istifadә olunmur
analoji siqnallardan
analoq vә rәqәmli videosiqnallardan+
analoji vә rәqәmsal siqnallardan
rәqәmli videosiqnallardan

9 Operativ yaddaşın әsas xüsusiyyәti

•

İnformasiyanı translyasiya edir.
İnformasiyanı digәr kompüterlәrә ötürmәyә xidmәt edir
İnformasiyanı uzun müddәt yadda saxlaya bilir
İnformasiyanı müvәqqәti yadda saxlaya bilir
Onun tutumu sonsuzdu

10 Takt tezliyinin ölçü vahidi

•

Kbayt
Vatt
takt vahidi
Meqahers
Takt siqnalı

11 İnternetdә birbaşa ünsiyyәti tәmin edәn proqram hansıdır?

•

İMP
FTP
TCP/İP
İRC

12 Lazer printerindә hansı prinsipdәn istifadә olunur?

•

avtomatik prinsipdәn
elektroqrafik prinsipdәn+
yarımexaniki prinsipdәn
avtomatik prinsipdәn
elektromexaniki prinsipdәn

13 Verilmiş rәqәm İPünvanlarından hansı düzgündür?

•

Heç biri düz deyil
54.84.93.271
125.317.78.175
83.255.116.25
216.28.5.14

14 PX (İnternet Packet Exchange) mәlumat mübadilәsi protokolu OSİ etalon miodelinin hansı sәviyyәsini
dәstәklәtyir?
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•

Heç biri düz deyil
nәqliyyat sәviyyәni
şәbәkә sәviyyәni
seans sәviyyәsini
fiziki sәviyyәni

15 Fәrdi kompyuterin keyfiyyәtini xarakterizә edәn aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әn başlıcası hesab olunur?

•

eyni zamanda kompyuterә birlәşdirilә bilәn çıxış qurğularının sayı.
eyni zamanda kompyuterә birlәşdirilә bilәn daxiletmә qurğularının sayı;
kompyuterin yer elektrik enerjisinin miqdarı;inә yetirә bildiyi әmrlәr toplusu;
prosessorun vahid zamanda yerinә yetirdiyi әmәliyyatların sayı;
kompyuterin istifadә etdiyi elektrik enerjisinin miqdarı;

16 Takt tezliyi nәdir?

•

iş zamanı görülәn işlәrin miqdarı;
operativ yaddaşı ünvanlaşdırmaq üçün istifadә edilәn ikilik mәrtәbә:
әmrlәrin sayı;
vahid zamanda yerinә yetirәn әmәliyyatların sayı;
ikilik mәrtәbәlәrin (bitlәrin) sayı;

17 Mikroprosessorların әsas parametrlәri hansılardır?

•

mәrtәbәlilik, takt tezliyi, vaxt
әmrlәr toplusu, mәrtәbәlilik
әmrlәr toplusu, vaxt, say sistemi;
әmrlәr toplusu, mәrtәbәlilik, takt tezliyi;
әmrlәr toplusu, takt tezliyi, ölçüsü

18 Ana (sistem) platanın üzәrindә kompüterin hansı komponentlәri yerlәşdirilmişdir?

•

mikroprosessor, mühafizә mikrosxemlәri, magistral (şin), şin nәzarәtçilәri, slotlar.
mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizә mikrosxemlәri, mәrkәzi magistral, slotlar.
mikroprosessor, operativ yaddaş mühafizә mikrosxemlәri, slotlar;
mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizә mikrosxemlәri,çipset, magistral (şin), şin nәzarәtçilәri, daimi yaddaş
qurğusu,slotlar
mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizә mikrosxemlәri, mәrkәzi magistral, şin nәzarәtçilәri;

19 Faylserver texnologiyasının mahiyyәti nәdir?

•

Heç biri düz deyil
şәbәkәdә çap işinin mәrkәzlәşdirilmәsi
proqramlar vә verilәnlәr fayllarının şәbәkә kompüterlәrindә paylanması
bütün proqramların vә verilәnlәrin şәbәkәnin baş mәrkәzi kompürelәrindә mühafizә edilmәsi
şәbәkәdә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә

20 Şәbәkә resurslarının tәmin edәn kompüter necә adlanır?

•

Heç biri düz deyil
işçi stansiya
domen
server
terminal

21 Müştәriserver texnologiyasının әsas ideyası nәdir?
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•

Heç biri düz deyil
verilәnlәr bazasında bütün fayllarının mәrkәzlәşdirilmiş tәşkili
bütün proqramların vә verilәnlәrin şәbәkәnin mәrkәzi kompüterdә mühafizә edilmәsi
proqramlar vә verilәnlәr resurslarının şәbәkә kompüterindә paylanması
müştәrinin serverә vә әksinә çevirmәk imkanının mümkünsüzlüyü

22 Lokal kompüter şәbәkәsi nәdir?

•

Şәbәkәlәrin şәbәkәsidir
2 kompüterin sadә şәkildә bir birinә qoşularaq aralarında informasiya mübadilәsi hәyata keçirәn şәbәkәdir
Eyni proqram tәminatından istifadә edәn şәbәkәdir
Lokal şәbәkә bir – birinә yaxın mәsafәdә yerlәşәn idarә vә tәşkilatları әlaqәlәndirir.
Eyni avadanlıqlardan vә proqram vasitәlәrdәn istifadә edәn şәbәkәdir

23 LKS topologiyaları iki әsas sinfә bölünür. Aşağıda verilmiş topologiyalardan hansı ardıcıl konfiqurasiyalı
topologiya deyil?

•

Heç biri düz deyil
qar dәnәlәri
zәncirvari
ümumşin
halqavari

24 Bütün tip kompüter şәbәkәlәrinin әsas tәyinatı nәdir?

•

Heç biri düz deyil
informasiyanı bir kompüterdәn digәrinә ötürmәk
şәbәkә resurslarını mühafizә etmәk
ümumi resurslara birlikdә çıxışı tәmin etmәk
informasiya tәhlükәsizliyini tәmin etmәk

25 Riyazi vә mәntiqi әmәliyyatları yerinә yetirәn hansı qurğudur?

•

әmәli yaddaş;
şinlәr.
sәrt disk;
daimi yaddaş;
mikroposessor

26 Fәrdi kompyuterin texniki avadanlıqları hansı termin ilә ifadә olunur?

•

Software
HDD
Adapter
Drivers
Hardware

27 Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

Prosessor
Operativ yaddaşın hәcmi
Mәrtәbәlilik
Takt tezliyi
Klaviatura
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28 Verilәnlәri uzun müddәt saxlayan yaddaş:

•

modem, disket.
keş yaddaş
[yeni cavab]mikrosxemlәr dәsti (cipset)
daimi yaddaş
әmәli (operativ) yaddaş

29 FKin sistem şinindә istifadә edilәn verilәnlәrin kod şininin funksiyası nәdir ?

•

qurğular arası naqillәrlә әlaqә yaradıb verilәnlәri parallel operandlara ötürmәk
cap qurğusu ilә әlaqә yaratmaq;
qurqular arası verilәn maşın sözlәrini paralel ötürmәk;
qurğular arası naqillә әlaqә yaratmaq;
disk qurğusu ilә әlaqә yaratmaq;

30 İnternetә qoşulmuş kompüterdә nәyin olması vacibdir?

•

Heç biri düz deyil
İPunvanın
web serverin
ev web sәhifәsinin
domen adının

31 Qlobal şәbәkә nәdir?

•

Yalnız bir bina daxilindә olan şәbәkә;
Mәhdud sahәni әhatә edәn şәbәkә;
Әrazi miqyaslı şәbәkә;
Beynәlxalq miqyaslı şәbәkә;

32 Müasir komputerlәrin әsas arxitekturası kim tәrәfindәn verilib

•

Ada Avqusta
Şennon
Paskal
Con Fon Neyman
Leybnis

33 Verilәnlәri әks etdirәn qurğu hansıdır?

•

Printer
Klaviatura
Disket
Monitor
Vinçester

34 İnformasiyanı uzunmüddәtli yadda saxlayan qurğu ?

•

Skaner.
Monitor
Printer
Vinçester
Operativ yaddaş
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35 Prosessor nә üçündür?

•

İnformasiyanı çap etmәk üçün
İnformasiyanı toplamaq üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün
İnformasiyanı emal etmәk vә digәr qurğuları idarә etmәk üçün
Proqramları daxil etmәk üçün

36 Printer nә üçündür?

•

İnformasiyanı daxil etmәk üçün.
İnformasiyanı emal etmәk üçün;
İnformasiyanı tәsvir etmәk üçün
İnformasiyanı çap etmәk üçün;;
İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün;

37 Skanerin funksiyası?

•

İnformasiyanı uzun müddәt yadda saxlamaq
İnformasiyanı digәr qurğulara ötürmәk
İnformasiyanı çapa vermәk
İnformasiyanın surәtini çıxarıb kompyuterә daxil etmәk
İnformasiyanı çoxaltmaq

38 Açıq arxitektura prinsipi nәdir?

•

Kompüterin İnternetә qoşulması
Kompüterin şәbәkәdәn açılması
Kompüterin uzun müddәt şәbәkәyә qoşulması
Kompüterә әlavә qurğuların qoşula bilmәsi vә bir modelin digәr modelә çevrilә bilmәsi
Operativ yaddaşın böyüdülmәsi

39 Takt tezliyi ölçülür?

•

Bit
Piksellә
Meqabaytla
Meqa herslә
Meqa hers/san

40 Keşyaddaş nәdir?

•

operativ yaddaşa verilәnlәri daha sürәtlә yazan yaddaş
operativ yaddaşdan verilәnlәri daha sürәtlә oxuyan yaddaş;
operativ yaddaşın bir hissәsi;
Әmәli yaddaşa müraciәt sürәtini artıran vә mikroprosesorla uyğunlaşdırılan yaddaş
Yavaş sürәtlә işlәyәn qurğuların işini operativ yaddaşla әlaqәlәndirәn yaddaş;

41 Kompüterlәrә qoşulan periferik qurğuların uyğunluğu vә idarәsi üçün tәyin olunmuş elektron plata :

•

Plotter
Skaner
Kontroller
Şin sistemi
Strimer
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42 PLOTTER nәdir?

•

SETUP
Daxili yaddaş
Hesab mәntiq qurğusu
müxtәlif sxemlәrin kağız üzәrindә çap edәn qurğu
Xarici yaddaş

43 Monitor nә üçündür?

•

İnformasiyanı çap etmәk üçün;
İnformasiyanı emal etmәk üçün;
İnformasiyanı daxil etmәk üçün
İnformasiyanı ekranda tәsvir etmәk üçün
İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün;

44 İlk Fәrdi kompüterin yaranma tarixi

•

1946
1981
1975
1974
1942

45 Birinci nәsil EHMlәr vә onların element bazası ?

•

interqral sxemli;
yarımkeçirici  tranzistorlu
böyük inteqral sxemli;
böyük inteqral sxemli vә lampalı.
elektron lampalı;

46 Fәrdi kompüterin tәrkib hissәlәri(әsas qurğuları)

•

sistem bloku, sistem platası, monitor, printer, manipulyator.
sistem bloku, sistem platası, monitor, printer;
sistem bloku, printer, monitor, klaviatura, manipulyator;
sistem bloku, klaviatura, monitor, manipulyator(mauz);
sistem bloku, monitor, klaviatura, skaner, printer;

47 Dördüncü nәsil EHMlәr vә onların element bazası:

•

fotonlar
inteqral sxemlәr
yarımkeçirici tranzistorlar
böyük inteqral sxemlәr
lampalar

48 İkinci nәsil EHMlәr vә onların element bazası?

•

fotonlar
elektron lampalı ;
inteqral sxemli;
yarımkeçirici  tranzistorlu;
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böyük inteqral sxemli;

49 Körpü nәdir?

•

Heç biri düz deyil
şәbәkәniin işinә nәzarәt edәn qurğudur
şәbәkә proqram tәminatıdır
iki lokal kompüter şәbәkәsini әlaqәlәndirәn qurğudur
şәbәkә daxilindә istifadә edilәn standartlardır

50 EHMlәrin nәsillәri necә müәyyәn olunur?

•

yaradılma tarixi vә yaddaş hәcminә görә
EHM yaradılarkәn tәtbiq olunan arxitektura ilә;
Operativ yaddaşının tutumu (hәcmi) ilә;
Element bazası, yaddaş hәcmi vә sürәti ilә;
EHMin yerinә yetirә bildiyi әmrlәrin sayı ilә;

51 Con Fon Neymana görә EHMin tәrkibinә daxil olmayan qurğu

•

Operativ qurğusu
Xarici yaddaş qurğusu
hesab –mәntiq qurğusu
Kommunikasiya qurğusu
İdarәedici qurğusu

52 Fәrdi kompüterin qurğularinin tam toplusu:

•

monitor, klaviatura, mouse, printer, skayner.
әmәli yaddaş, mikroprosessor, keş yaddaş
mikroprosessor, monitor, klaviatura, mouse;
sistem bloku, monitor, klaviatura, mouse, periferiya qurğuları
monitor, klaviatura, mouse, printer;

53 FKin sistem şininә hansı şinlәr daxildir ?

•

verilәnlәrin, ünvanların –idarәedici kodları vә qida mәnbәyinin şinlәri daxildir;
idarә edici kodların şini;
ünvanların kod şini;
verilәnlәrin kod şini;
qida mәnbәyi şini;

54 Lokal şәbәkәlәrdә normal fәaliyyәtin tәmin olunması üçün istifadә edilәn kompüterlәrin birbirilә
әlaqәlәndirilmәsinin mәntiqi sxemlәri hansılardır?

•

Heç biri
Şin vә dairәvi
Monokanal vә qar dәnәciyi
Monokanal, dairәvi, ulduzvari vә qar dәnәciyi
Monokanal vә şin

55 Elektron poçtun göndәrilmәsi üçün hansı proqram istifadә edilir?

•

SMTP (Simple Mail Transler Protocol )
The Bat!
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Eudora
POP 3 (Post Office Protocol 3)

56 Bunlardan hansı tәtbiqi sәviyyәnin funksiyası deyil?

•

Heç biri düz deyil
tapşırıqların ötürülmәsi vә emalı
faylın ötürülmәsi vә idarәedilmәsi
şәbәkәpaketlәrindәn ibarәt olan mәlumat
virtual terminal xidmәti

57 Qlobal şәbәkәlәrdә istifadәçilәr arasında mәsafә nә qәdәr olmalıdır?

•

50000 km
100 km;
10000 kmә qәdәr;
1000015000 km;
1000 km;

58 Server nәdir?

•

Antivirus
Xüsusi qurğu;
Böyük imkanlara malik kompüter;
Şәbәkәyә qoşulmuş kompüter;
Xidmәti proqram;

59 Modem nәdir?

•

Heç biri düz deyil
internet serveridir
şәbәkә protokoludur
texniki qurğudur
poçt proqramıdır

60 Verilәnlәri müvәqqәti saxlamaq üçün istifadә olunan yaddas:

•

modem, flәş
kompakt disklәr;
daimi yaddaş;
әmәli (operativ) yaddaş
mikrosxemlәr dәsti (cipset);

61 Fәrdi kompyuterin funksiyaları:

•

verilәni xaric etmәk, onu çevirmәk;
verilәni daxil etmәk, yaddaşdakı proqram әsasında onu çevirmәk vә nәticәni xaric etmәk;
yaddaşdakı verilәni emal etmәk.
şәbәkәyә qoşulmaq, veb sәhifәlәri açmaq;
mәlumatı, verilәni toplamaq, emal etmәk;

62 Kompüter şәbәkә arxitekturasının müxtәlif sәviyyәlәrinin uyğunluğunu tәmin edәn proqram nә adlanır?
format
ümumi standart

•
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•

protokol
interfeys
Heç biri düz deyil

63 İlk ağqara skaner neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1853cü ildә
1843cü ildә
1873cü ildә
1883cü ildә
1863cü ildә+

64 SILK – interfeys texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da¬nışıq” gedir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr¬lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa¬dә¬çiyә
tәqdim edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır

65 WIMP – interfeys texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da¬nışıq” gedir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr¬lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa¬dә¬çiyә
tәqdim edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır

66 Şәbәkә texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da¬nışıq” gedir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr¬lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa¬dә¬çiyә
tәqdim edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır

67 Paket texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da¬nışıq” gedir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr¬lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa¬dә¬çiyә
tәqdim edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır

68 әmr interfeysi hansı texnologiyalar şәklindә reallaşdırılır?

•

SILK vә WIMP
WIMP
şәbәkә
paket vә sәtir
10/102

11/18/2016

•

SILK

69 әmr interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da¬nışıq” gedir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr¬lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa¬dә¬çiyә
tәqdim edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır

70 Cәmlәyici hesabatlar hansı әmәliyyatları yerinә yetirir?

•

şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman ya¬radılır
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәş¬kil edilir
verilәnlәr xüsusi qruplarda bir¬lәş¬dirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa¬hәlәrә yazılır
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman ya¬radılır
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün¬dә saxlayır

71 Fövqәladә hesabatlar hansı әmәliyyatları yerinә yetirir?

•

şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman ya¬radılır
verilәnlәr xüsusi qruplarda bir¬lәş¬dirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa¬hәlәrә yazılır
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış haidarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә
planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman ya¬radılır
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәş¬kil edilir
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün¬dә saxlayır

72 Xüsusi hesabatlar hansı әmәliyyatları yerinә yetirir?

•

şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman ya¬radılır
verilәnlәr xüsusi qruplarda bir¬lәş¬dirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa¬hәlәrә yazılır
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman ya¬radılır
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәş¬kil edilir
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün¬dә saxlayır

73 Nәşriyyat sis¬temlәrinә aiddir:

•

MathCad
Corel Draw
MathLab
Promt
Page Maker

74 Daxil edilmiş mәt¬nin kompyuterdә emal üçün tanınması proqramları olan variantı seçin.

•

Corel Draw, PageMaker
CuneiForm, FineReader
Microsoft Project, Microsoft Schedule
Stylus, Socrat, Promt
Corel Draw, PageMaker

75 Tәrcümә proqramları olan variantı seçin.
Winrar, Winzip
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•

CuneiForm, FineReader
Microsoft Project, Microsoft Schedule
Stylus, Socrat, Promt
Corel Draw, PageMaker

76 Arxiv¬lәş¬dirici proqramlar olan variantı seçin.

•

MathCad, MathLab
Stylus, Socrat, Promt
Winrar, Winzip
Corel Draw, PageMaker
Microsoft Project, Microsoft Schedule

77 Verilәnlәr ba¬za¬sı¬nın idarә olunması üçün nәzәrdә tutulmuş proqram hansıdır?

•

MS Project
MS Word
MS Access
MS Power Point
MS Excel

78 MS Office paketinә daxil olan hansı proqram hesablamaların apa¬rıl¬ması üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

MS Project
MS Power Point
MS Access
MS Word
MS Excel

79 Hansı proqram mәtni sәnәdlәrin emalı üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

MS Project
MS Word
MS Power Point
MS Access
MS Excel

80 Kompüter qrafikası nәdir?

•

avtomatlaşdırılmış veri¬lәn¬lәr bankı
elektron cәdvәllәr
videotәsvirin forma¬laşma texnologiyası
obyektlәrin modellәrinin tәşkili, emalı vә sax¬lanması vә onların kompüter vasitәsilә tәsviri
videotәsvirin alın¬ma¬sı üçün proqram vasitәlәrinin tәşkili

81 İnformasiya texnologiyaları müvafiq istehsal vә ya sosial texnologiyaların komponentlәri kimi hansı mühüm
funksiyaları özündә saxlayır?

•

icraçı
intellektual
yardımçı
idarәedici
nәzarәtçi

82 İnformasiya proseslәri nәyin ayrılmaz tәrkib hissәsidir?
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•

yeyinti mәhsullarının istehsalı vә satışı proseslәrinin
sәnaye mәhsullarının istehsalı proseslәrinin
informasiya texnologiyalarının
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı proseslәrinin
maddi mәhsul istehsalı vә satişi proseslәrinin

83 İnformasiya resurslarının aktiv¬lәş¬mәsi, genişlәnmәsi vә sәmәrәli istifadәsi hansı diğәr növ resurslara
әhәmiyyәtli dәrәcәdә qәnaәt edilmәsinә imkan verir?

•

bütün cavablar doğrudur
materiala vә tәchizata
so¬sial zamana
xammala, enerjiyә
materiala vә tәchizata

84 İnformasiya texnologiyalarının öyrәnilmәsi nәyә imkan verir?

•

bütün cavablar doğrudur
insanlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәri tәmin etmәyә
infor¬masiya proseslәrini optimallaşdırmağa vә avtomatlaşdırmağa
cәmiyyәtin informasiya resurslarını aktivlәşdirmәyә vә sәmәrәli istifadә etmәyә
tәhsil sisteminin vә cәmiyyәtin mәdәni inkişafına

85 Videomәtn istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara¬sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә¬lә¬rindәn
istifadә
cәdvәl şәklindә ve¬rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele¬fonla ötümә vә qәbul
mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek¬ra¬nında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә etmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax¬lan¬ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından istifadә

86 Kompüter konfransları vә telekonfranslar istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara¬sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә¬lә¬rindәn
istifadә
әdvәl şәklindә ve¬rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele¬fonla ötümә vә qәbul
informasiyanı almaq, saxlamaq vә şәbәkә üzrә oz partnyorlarına göndәrmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax¬lan¬ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından istifadә

87 Elektron tәqvim istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara¬sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә¬lә¬rindәn
istifadә
cәdvәl şәklindә ve¬rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele¬fonla ötümә vә qәbul etmә
informasiyanı almaq, saxlama vә şәbәkә üzrә oz partnyorlarına göndәrmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax¬lan¬ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından istifadә

88 Cәdvәl prosessoru istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara¬sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә¬lә¬rindәn
istifadә
cәdvәl şәklindә ve¬rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
sәslә mәlumatı ötürmә,, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele¬fonla ötümә vә qәbul etmә
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informasiyanı alma, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax¬lan¬ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından istifadә

89 Audiopoçt istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara¬sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә¬lә¬rindәn
istifadә
cәdvәl şәklindә ve¬rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
sәslә mәlumatı ötürmә, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele¬fonla ötümә vә qәbul etmә
informasiyani alma, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax¬lan¬ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından istifadә

90 Elektron poçt istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara¬sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә¬lә¬rindәn
istifadә
cәdvәl şәklindә ve¬rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele¬fonla ötümә vә qәbul etmә
informasiyanı alma, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax¬lan¬ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından istifadә

91 Multimediya tex¬nolo¬giyaları nәdir?

•

kompüterlә mәtni, qrafik, audio vә video infor¬ma¬si¬ya¬nın mübadilәsinin proqramtexniki tәşkili
elektron cәdvәllәr
videotәsvirin forma¬laşma texnologiyası
obyektlәrin modellәrinin tәşkili, emalı vә sax¬lanması vә onların kompüter vasitәsilә tәsviri
videotәsvirin alın¬ma¬sı üçün proqram vasitәlәrinin tәşkili,

92 Faksmil rabitә istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara¬sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә¬lә¬rindәn
istifadә
firmanın әrazi baxımından birbirindәn uzaqlaşdırılmış işçilәri vә ya bölmәlәri arasında kom¬mu¬nikasiyanın
dәstәklәnmәsi üçün audiorabitәdәn istifadә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele¬fonla ötümә vә qәbul etmә
mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek¬ra¬nında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә etmә
sәnәdi kommunikasiya kana¬lı¬nın bir tәrәfindә oxuma, digәr tәrәfindә isә onu tәsvirә çevirmә qabiliyyәti olan faks
aparatından istifadә

93 Audiokonfranslar istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara¬sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә¬lә¬rindәn
istifadә
firmanın әrazi baxımından birbirindәn uzaqlaşdırılmış işçilәri vә ya bölmәlәri arasında kom¬mu¬nikasiyanın
dәstәklәnmәsi üçün audiorabitәdәn istifadә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele¬fonla ötümә vә qәbul
mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek¬ra¬nında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax¬lan¬ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından istifadә

94 İnformasiyanın maqnit daşıyıcılarında arxiv sәnәdlәrin kompakt saxlanmasını tәmin edәn proqramlar necә
adlanır?

•

mәtn prosessorları
tanıma proqramları
riyazi paketlәr
arxiv¬lәş¬dirici proqramlar
14/102

11/18/2016

•

qrafik redaktorlar

95 Mürәkkәb hesablamaların aparılmasını sadәlәşdirәn riyazi proqram paketlәri olan variantı seçin.

•

MathCad, MathLab
Stylus, Socrat, Promt
Winrar, Winzip
Corel Draw, PageMaker
Microsoft Project, Microsoft Schedule

96 Süni intellekt sistemlәri özündә neçә әsas bloku birlәşdirir,

•

2
3
4
6
5

97 MULTİPLE proqramının müәllifi kimdir,

•

Braun
Tyurinq
M.Bonqard
Şennon
Sleyalı

98 KORA proqramının müәllifi kimdir,

•

Braun
Şennon
Sleyalı
Tyurinq
M.Bonqard

99 ERAM proqramının müәllifi kimdir,

•

Tyurinq
Sleyalı
Braun
Şennon
M.Bonqard

100 Mәsәlәlәrin labirint hәlli modelinin müәllifi aşağıdakılardan hansıdır,

•

Torndayk
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon

101 İnformasiya nәzәriyyәsinin banisi kimdir,
Makkarti
Dekart
Tyurinq
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•

Nyuell
Şennon

102 Süni intellekt ideyası aşağıdakılardan hansına aiddir,

•

Tyurinq
Dekart
Makkarti
Şennon
Nyuell

103 INTERNISTI sisteminin prototipi neçәnci ildә hazırlanıb?

•

1976
1973
1974
1978
1975

104 Ekspert sistemlәrinin hazırlanmasına qoyulan tәlәblәr hansıdır? 1. axtarış sahәsi böyük olmamalıdır 2.
istifadәçi tәrәfindәn tәqdim olunan verilәnlәr hәqiqi vә zamana görә dәyişkәn olmalıdır 3. predmet oblastının
biliklәri hәqiqi olmalıdır 4. predmet oblastının biliklәri ziddiyyәtli vә ya sәhih olmalıdır

•

2, 3
1, 2, 3
2, 3, 4
1, 3
1, 4

105 Biliklәrin hansı tәqdimlolunma modeli semantik şәbәkәlәr adlanır?

•

predmet oblastının obyektlәri arasında әlaqәlәri әks etdirәn
biliklәrin “Şәrt – Әmәl” tipli qaydalara әsaslanan tәqdim olunma sistemlәrinә
predmet oblastının biliklәrinin tәpә vә qövslәrlә qeyd edilmiş istiqamәtliı qraf şәklindә formalaşmasına әsaslanan
obyektin freymlәr sistemi şәklindә tәsvirinә әsaslanan
baza elementlәri arasında formal mәntiqi әlaqәlәr olan

106 Hansı sistemlәrә mәhsuldar sistemlәr deyilir?

•

predmet oblastının obyektlәri arasında әlaqәlәri әks etdirәn
baza elementlәri arasında formal mәntiqi әlaqәlәr olan
biliklәrin “Şәrt – Әmәl” tipli qaydalara әsaslanan tәqdim olunma sistemlәrinә
predmet oblastının biliklәrinin tәpә vә qövslәrlә qeyd edilmiş istiqamәtliı qraf şәklindә formalaşmasına әsaslanan
obyektin freymlәr sistemi şәklindә tәsvirinә әsaslanan

107 Xәstәliyin diaqnostikası, mikrosxemlәrin layihәlәşdirilmәsi, mürәkkәb obyektlәrin (enerji sistemlәri,
iqtisadi makrosxemlәr, atom elektrostansiyaları vә s.) idarә olunması, identifikasiya mәsәlәlәri vә s. zamanı
istifadә olunan sistemlәr necә adlanır?

•

mәntiqi sistemlәr
ekspert sistemlәri
nәşriyyat sistemlәri
iqtisadi informasiya sistemi
informasiya texnologiyaları
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108 Süni neyron şәbәkәlәrin yerinә yetirdiyi funksiyalara aid olmayanı seçin.

•

assosiativ idarәetmә
Approksimasiya
obrazların tәsnifat vә müәyyәn edilmәsi
identifikasiya vә qiymәtlәndirmә
proqnozlaşdırmanın qeyrimümkünlüyü

109 1950ci ildә kompyuterdә fikirlәşmә qabiliyyәti olması sualına hәsr edilmiş Hesablayıcı maşın vә ağıl
mәqalәsinin müәllifi aşağıdakılardan hansıdır,

•

Makkarti
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon

110 Başlanğıc meydançası mәsәlәlәrin verilmiş ilk göstәricilәrinә uyğun gәlir, son meydançaya aparıb çıxaran
yollar isә mәsәlәnin hәllinin mümkün yollarını müәyyәn edir, maşın proqramlarında belә hәrәkәt hәlledici
qaydalarla idarә olunan vә hәr bir alternativ şәraitdә bu vә ya digәr seçimi hәyata keçirmәyә imkan verәn axtarış
әmәliyyatı yaranır. Bu ifadә aşağıdakı modellәrdәn hansına aiddir,

•

mәntiq
labirint
tәlim
fәrziyyә
asosiativ

111 Psixologiyada ehtimal olunan seçimin modeli daha çox riyazi psixologiya sahәsindә çalışan mütәxәsisslәrin
maraq dairәsindә olmuşdur, intellektual sistemlәr sahәsindә әsasәn mәntiqi tibb modelinә üstünlük verilirdi. Bu
ifadә aşağıdakı modellәrdәn hansına aiddir,

•

mәntiq
labirint
tәlim
fәrziyyә
asosiativ

112 Bu modelә әsasәn mәsәlәnin hәlli üçün verilmiş göstәricilәr birbiri ilә bağlı olmayan cәhәtlәrin
bütövlüyünü әks etdirmirdi, onların arasında başlanğıc şәraitin strukturunu formalaşdıran müәyyәn münasibәtlәr
mövcuddur, mәsәlәnin hәllinin axtarışı bu strukturlar arasında әlaqәnin qurulmasına vә bir şәraitdәn digәrinә
keçilmәsi yollarının quraşdırılmasına gәtirib çıxardır. Bu ifadә aşağıdakı modellәrdәn hansına aiddir,

•

mәntiq
labirint
tәlim
fәrziyyә
asosiativ

113 İnsan psixologiyasında mәsәlәlәrin hәllindә istifadә edilir, bu modelә әsasәn insana hәr hansı bir mәsәlәnin
öyrәdilmәsi ehtimal xarakteri daşıyan assesiativ әlaqәnin formalaşması prosesindә baş verir. Bu ifadә aşağıdakı
modellәrdәn hansına aiddir,
tәlim
labirint
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•

mәntiq
asosiativ
fәrziyyә

114 Approksimasiya nәdir?

•

identifikasiya
obrazların tәsnifat vә müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәndirmә
yaxınlaşma
proqnozlaşdırma

115 Süni intellekt nәdir?

•

proqramlaşdırma sistemi
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
intellektual sistemlәrin tәşkili problemlәrini tәdqiq edәn elm sahәsi
verilәnlәri idarәetmә sistemlәrinin tәşkili ilә mәşğul olan elm
insan beynini әvәz edә bilәcәk bir sistemin yaradılma sahәsi

116 Faktoqrafik biliklәr dedikdә hansı biliklәr nәzәrdә tutulur?

•

müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin quruluşu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr
anlayışlar dәsti vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi interpretasiya edilәn
mәsәlәnin hәlli zamanı insanın әsaslandığı biliklәr
obyekt vә hadisәsәlәrin, onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını ifadә edәn
müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün metod, alqoritm vә proqram vasitәlәrindәn tәşkil olunmuş

117 Prosedur biliklәr dedikdә hansı biliklәr nәzәrdә tutulur?

•

anlayışlar dәsti vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi interpretasiya edilәn
müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin quruluşu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr
müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün metod, alqoritm vә proqram vasitәlәrindәn tәşkil olunmuş
obyekt vә hadisәsәlәrin, onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını ifadә edәn
mәsәlәnin hәlli zamanı insanın әsaslandığı biliklәr

118 Konstruktiv biliklәr dedikdә hansı biliklәr nәzәrdә tutulur?

•

mәsәlәnin hәlli zamanı insanın әsaslandığı biliklәr
anlayışlar dәsti vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi interpretasiya edilәn
müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün metod, alqoritm vә proqram vasitәlәrindәn tәşkil olunmuş
müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin quruluşu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr
obyekt vә hadisәsәlәrin, onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını ifadә edәn

119 Anlayışlı biliklәr dedikdә hansı biliklәr nәzәrdә tutulur?

•

mәsәlәnin hәlli zamanı insanın әsaslandığı biliklәr
anlayışlar dәsti vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi interpretasiya edilәn
müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin quruluşu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr
müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün metod, alqoritm vә proqram vasitәlәrindәn tәşkil olunmuş
obyekt vә hadisәsәlәrin, onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını ifadә edәn

120 Süni intellekt üzrә araşdırmalar hansı istiqamәtlәr üzrә aparılmışdır?
bioloji, sosial
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•

statik, dinamik
bionik, praqmatik
sadә, mürәkkәb
sosial, praqmatik

121 Obrazı tanıma sistemlәrinә aiddir:

•

DENDRAL
INTERNIST
COMET
COMPASS
PLANT

122 Alqoritmlәr nәzәriyyәsi vә çoxluqlar nәzәriyyәsi, formal sistem vә formal dillәrin nәzәriyyәsi, riyazi mәntiq
vә avtomatlar nәzәriyyәsi, qraflar nәzәriyyәsi vә qeyrisәlis riyaziyyat hansı elm sahәsinin nәzәri bazasına
daxildir?

•

parapsixologiyanın
biologiyanın
psixologiyanın
süni intellektin
linqvistikanın

123 M. Stefik tәrәfindәn tәqdim olunan MOLGEN ekspert sisteminә aiddir:

•

qeyrimüәyyәn verilәnlәr halında nәticә çıxarışı üçün qaydalar әsasında hazırlanır
diaqnozun qoyulmasına assosiativ vә tәsadüfi yanaşmada istifadә olunur
böyük axtarış sahәlәrinin ixtisarı üçün faktor analizindә istifadә olunur.
böyük axtarış sahәlәrinin manipulyasiyası abstraktlaşdırma yolu ilә hazırlanır
normal strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur

124 Biliklәrin asılılıq xüsusiyyәti nә demәkdir?

•

biliklәrın әks olunma formasının yaranması
obyekt, hadisә vә onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının mövcudluğu
sistemdә informasiyadan başqa informasiya quruluşlarının da iştirakının vacibliyi
mürәkkәb obyektlәrin sadәlәrinә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında әlaqәnin yaradılması
fakt, hadisә vә proseslәr arasında sәbәbnәticә әlaqәli qanunauyğunluqlar yaradılması

125 Suni intellekt sahәsindә neyroquruluş şәbәkәlәrinin ikinci qrupuna aiddir:

•

Heç biri
şәbәkәlәr intellektual fәaliyyәtin neyrofizioloji vә psixoloji mexanizmlәri, daha geniş planda isә insanın ağıllı
davranışı haqqında göstәricilәri özündә әks etdirir
şәbәkәlәr insanın mәlumat sürәtlәrinin eksotik virtual şәxsiyәtlәrin yaradılmasına yönәldilәn vә qlobal internet
şәbәkәsindә istifadә edilәn neyroquruluşlu sistemlәrdir
şәbәkәlәr mürәkkәb olmayan obyektlәrin idarә edilmәsi sistemlәri kimi istifadә olunur. Bu idarәçilik son dövrlәrdә
virtual әlaqәlәndirci rolunu yerinә yetirәn intellektual agent kimi populyardır
Xobfild şәbәkәsi nitqin analizi vә sintezi,bir dildәn başqasına tәrcümә vә proqnozlaşdırma üçün istifadә olunur

126 M. Stefik tәrәfindәn tәqdim olunan DENDRAL ekspert sisteminә aiddir:

•

diaqnozun qoyulmasına assosiativ vә tәsadüfi yanaşmada istifadә olunur
böyük axtarış sahәlәrinin ixtisarı üçün faktor analizindә istifadә olunur
böyük axtarış sahәlәrinin manipulyasiyası abstraktlaşdırma yolu ilә hazırlanır
normal strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur
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qeyrimüәyyәn verilәnlәr halında nәticә çıxarışı üçün qaydalar әsasında hazırlanır

127 Biliklәrin strukturluluq xüsusiyyәti nә demәkdir?

•

sistemdә informasiyadan başqa informasiya quruluşlarının da iştirakının vacibliyi
obyekt, hadisә vә onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının mövcudluğu
biliklәrın әks olunma formasının yaranması
fakt, hadisә vә proseslәr arasında sәbәbnәticә әlaqәli qanunauyğunluqlar yaradılması
mürәkkәb obyektlәrin sadәlәrinә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında әlaqәnin yaradılması

128 Suni intellekt sahәsindә neyroquruluş şәbәkәlәrinin birinci qrupuna aiddir:

•

Heç biri
şәbәkәlәr insanın mәlumat sürәtlәrinin eksotik virtual şәxsiyәtlәrin yaradılmasına yönәldilәn vә qlobal internet
şәbәkәsindә istifadә edilәn neyroquruluşlu sistemlәrdir
şәbәkәlәr mürәkkәb olmayan obyektlәrin idarә edilmәsi sistemlәri kimi istifadә olunur. Bu idarәçilik son dövrlәrdә
virtual әlaqәlәndirci rolunu yerinә yetirәn inellektual agent kimi populyardır
Xobfild şәbәkәsi nitqin analizi vә sintezi,bir dildәn başqasına tәrcümә vә proqnozlaşdırma üçün istifadә olunur
şәbәkәlәr intellektual fәaliyyәtin neyrofizioloji vә psixoloji mexanizmlәri, daha geniş planda isә insanın ağıllı
davranışı haqqında göstәricilәri özündә әks etdirir

129 Biliklәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

qeyriasılılıq
strukturluluq
asılılıq
fәallıq
daxili strukturluluq

130 M. Stefik tәrәfindәn tәqdim olunan INTERNIST vә CASNET ekspert sisteminә aiddir:

•

böyük axtarış sahәlәrinin ixtisarı üçün faktor analizindә istifadә olunur
diaqnozun qoyulmasına assosiativ vә tәsadüfi yanaşmada istifadә olunur
qeyrimüәyyәn verilәnlәr halında nәticә çıxarışı üçün qaydalar әsasında hazırlanır
normal strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur
böyük axtarış sahәlәrinin manipulyasiyası abstraktlaşdırma yolu ilә hazırlanır

131 İnsan psixologiyasında mәsәlәlәrin hәllindә hansı modelә üstünlük verilir?

•

neyrobionik
tәlim
labirint
fәrziyyә
assosiativ

132 Süni intellekt sistemlәrindә biliklәrin universal tәqdim olunma modellәrinә aid deyil:

•

mәntiqi modellәr
produksion sistemlәr
riyazi modellәr
semantik şәbәkәlәr
freymlәr

133 M. Stefik tәrәfindәn tәqdim olunan MYCIN vә PROSPEKTOR ekspert sistemlәrinә aiddir:

•

qeyrimüәyyәn verilәnlәr halında nәticәnin çıxarılması üçün qaydalar әsasında hazırlanır
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D. normal strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur
A. diaqnozun qoyulmasına assosiativ vә tәsadüfi yanaşmada istifadә olunur
B. böyük axtarış sahәlәrinin ixtisarı üçün faktor analizindә istifadә olunur
C. böyük axtarış sahәlәrinin manipulyasiyası abstraktlaşdırma yolu ilә hazırlanır

134 Süni intellekt sistemlәri (SİS) üçün xarakterik olan paradiqmadır:

•

Proqram = Alqoritm + Verilәnlәr
SİS = Biliklәr + Biliklәr emalı strategiyası
SİS = Alqoritm + Verilәnlәr
SİS = Proqram
SİS = Biliklәr + Verilәnlәr

135 ......... istiqamәt (düşünmә qabiliyyәti olan yeganә obyekt insan beyni olduğunu görә, hәr hansı düşünәn
qurğu müәyyәn qaydada onu strukturuna uyğunlaşmalıdır) – elә struktur vә proseslәrin suni yaradılması
problemlәri ilә mәşğul olur ki, onlar canlı insan beyni üçün xarakterikdir vә insan tәrәfindәn mәsәlәlәrin hәlli
prosesinin әsasında durur. Cümlәni tamamlayın.

•

psixoloji
neyroinformatika
neyrofizioloji
proqrampraqmatik
bionik

136 ............ istiqamәt düşünәn qurğunun necә qurulmasından asılı olmayaraq, onun insan beyni kimi verilmiş
bilik tәsirlәrinә reaksiya vermәk qabiliyyәtini әsas götürülmәklә, hәlli әvvәllәr tamamilә insanın qabiliyyәt
dairәsinә aid edilәn mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün proqram vasitәlәrinin yaradılması ilә mәşğul olur. Cümlәni
tamamlayın.

•

neyrofizioloji
psixoloji
neyroinformatika
bionik
proqrampraqmatik

137 .......... dedikdә isә EHMә xüsusi proqram daxil etmәdәn insanın onunla ünsiyyәt aparmasına imkan verәn
vasitәlәrә qoşulmuş interfeys başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

•

intellektual interfeys
ekstensional
intensional
biliklәr bazası
hәll edәn

138 ............ dedikdә  ona qoşulmuş ümumi hәll strategiyası (mәsәlәn, mәntiqi nәticәlәr çıxarılması yolu ilә)
sayәsindә mәsәlәnin hәllini tapmaq qabiliyyәtinә malik olan bir sistem başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

•

intellektual interfeys
ekstensional
intensional
biliklәr bazası
hәll edәn

139 ............dedikde  mәlumatlardan biliklәrә keçid, EHMdә işlәnәn informasiyamәntiq strukturlarının
inkişafının vә mürәkkәblәşmәsinin mәntiqi nәticәsi kimi başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.
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•

ekstensional
intellektual interfeys
hәll edәn
biliklәr bazası
intensional

140 ........... şәbәkәlәr insanın mәlumat sürәtlәrinin eksotik virtual şәxsiyәtlәrin yaradılmasına yönәldilәn vә
qlobal internet şәbәkәsindә istifadә edilәn neyroquruluşlu sistemlәrdir. Cümlәni tamamlayın.

•

birinci qrup
beşinci qrup
dördüncü qrup
üçüncü qrup
ikinci qrup

141 ........... şәbәkәlәr mürәkkәb olmayan obyektlәrin idarә edilmәsi sistemlәri kimi istifadә olunur, bu qrupun
xüsusiyyәti bir sıra daxili stimulların yaranması, özözünü öyrәtmәk vә fәaliyyәt göstәrmәk imkanları ilә seçilir.
Cümlәni tamamlayın.

•

beşinci qrup
dördüncü qrup
üçüncü qrup
ikinci qrup
birinci qrup

142 ........... daxil olan Xobfild şәbәkәsi nitqin analizi vә sintezi,bir dildәn başqasına tәrcümә vә
proqnozlaşdırma üçün istifadә olunur. Cümlәni tamamlayın.

•

ikinci qrup
beşinci qrup
dördüncü qrup
birinci qrup
üçüncü qrup

143 Biliklәrin fәallıq xüsusiyyәtinә aiddir:

•

sistemdә informasiyadan başqa informasiya quruluşları da iştirak etmәlidir
fakt, hadisә, proses vә onlar arasında sәbәbnәticә әlaqәli qanunauyğunluqlar yaradılır
biliklәr informasiyadan istifadәyә, müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli zamanı informasiya proseslәrini idarәetmә
qabiliyyәtinin әldә edilmәsinә yönәlmәlidir
mürәkkәb obyektlәrin sadәlәrinә dekompozisiya әmәliyyatını vә onlar arasında әlaqәnin yaradılmasını nәzәrdә tutulur
obyekt, hadisә vә onların elementlәrinin informasiya vә biliklәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının
mövcudluğudur

144 Suni intellekt sahәsindә neyroquruluş şәbәkәlәrinin üçüncü qrupuna aiddir:

•

Heç biri
Xobfild şәbәkәsi nitqin analizi vә sintezi,bir dildәn başqasına tәrcümә vә proqnozlaşdırma üçün istifadә olunur.
şәbәkәlәr insanın mәlumat sürәtlәrinin eksotik virtual şәxsiyyәtlәrin yaradılmasına yönәldilәn vә qlobal internet
şәbәkәsindә istifadә edilәn neyroquruluşlu sistemlәrdir.
şәbәkәlәr mürәkkәb olmayan obyektlәrin idarә edilmәsi sistemlәri kimi istifadә olunur. Bu idarәçilik son dövrlәrdә
virtual әlaqәlәndirci rolunu yerinә yetirәn inellektual agent kimi populyardır.
şәbәkәlәr intellektual fәaliyyәtin neyrofizioloji vә psixoloji mexanizmlәri, daha geniş planda isә insanın ağıllı
davranışı haqqında göstәricilәri özündә әks etdirir.

145 Sertifikasiya Mәrkәzi nә ilә mәşğul olur?
22/102

11/18/2016

•

Mübadilә olunan mәlumatın şifrәlәnmәsi
[Elektron imza vә açıq açar şifrәlәmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
SM yoxlayır, sertifikat verir vә bu sertifikatların fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Subyekt haqda mәlumatlar vә onun açıq açarı

146 Ehökümәt strategiyasının 4cü mәrhәlәsi necә adlanır

•

Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
Hökumәtin transformasiyası
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Tranzaksiya

147 Ehökümәt strategiyasının 3cü mәrhәlәsi necә adlanır

•

Hökumәtin transformasiyası
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
Әks әlaqә
Tranzaksiya
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

148 Ehökümәt strategiyasının 2ci mәrhәlәsi necә adlanır

•

Әks әlaqә
Hökumәtin transformasiyası
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Tranzaksiya
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi

149 Ehökümәt strategiyasının 1ci mәrhәlәsi necә adlanır,

•

Hökumәtin transformasiyası
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
Әks әlaqә
Tranzaksiya

150 Ehökumәt infrastrukturunun funksional cәhәtdәn müstәqil, lakin qarşılıqlı әlaqәdә olan hansı konturda
yaradılması nәzәrdә tutulur:

•

dövlәt vә özәl
ümumi vә xüsusi
orta vә iri
daxili vә xarici
fәrdi vә xüsusi

151 Ehökumәt infrastrukturunun funksional cәhәtdәn müstәqil, lakin qarşılıqlı әlaqәdә olan neçә konturda
yaradılması nәzәrdә tutulur:

•

4
2
6
3
5
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152 Dünya tәcrübәsindә elektron idarәçiliyin neçә әsas tipi vardır

•

6
2
4
5
3

153 Ehökumәt tәkamül prosesindә neçә mәrhәlәdәn keçir:

•

6
2
3
4
5

154 Dövlәtin elm, innovasiyalar vә texnologiyalar sektoru ilә qarşılıqlı әlaqәlәridir. Bu ifadә aşağıdakılardan
hansına aiddir

•

hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)
hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtvәtәndaş (G2C)

155 İKTdәn istifadә etmәklә dövlәt qeyridövlәt ictimai tәşkilatlarla (NGO) әlaqәlәr qurur; Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir

•

hökumәtüçüncü sektor (G2N)
hökumәtbiznes (G2B)
hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәtbiliklәr (G2K)

156 Bu lisenziyaların vә icazәlәrin verilmәsi, dövlәt satınalmalarının aparılması vә i.a. demәkdir; Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir,

•

hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)
hökumәtvәtәndaş (G2C)

157 Vәtәndaşlarla dövlәt arasında vergi әlaqәlәri, iş yerlәri barәdә mәlumatların vә tibbi informasiyaların
verilmәsi, seçicilәrin qeydiyyatı vә sәs vermәsi vә s. daxildir; Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir

•

hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)
hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtvәtәndaş (G2C)

158 Bu tәşkilatlararası şәbәkә, dövlәt mәlumatları bazası, elektron sәnәd dövriyyәsi sistemi, reyestrlәr vә sdir;
Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir
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•

hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)
hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәthökumәt (C2G)

159 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin daxili üstünlüklәrinә aiddir,

•

Variantların hamısı doğrudur
Tәkrarlanan funksiyaların lәğvi
Transaksiyaların dәyәrinin azalması
Bürokratik prosedurların sadәlәşdirilmәsi
Daha yaxşı koordinasiya vә kommunikasiya

160 Elektron hökumәtin tәtbiqinin әsas maliyyә mәnbәyi .............

•

dövlәt büdcәsidir
beynәlxalq strukturlardır
transmilli tәşkilatlardır
nazirlәr kabinetidir
qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır

161 Konstitusiyalı dövlәtlәrdә hökumәtin tәrkibinә daxil olmayanı seçin.

•

respublika prezidenti
parlament
monarx
ali mәhkәmә
nazirlәr kabineti

162 Elektron hökumәt qәrb anlamında hansı modullardan ibarәtdir?

•

G2G, G2B, G2C
ERPİİ, CRM, Workflow
CALS, ERP, MRPII
SCM, OLAP, CRM
SCM, OLAP, CRM

163 Elektron hökumәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

vәtәndaşların bütün zәruri dövlәt informasiyasına sәrbәst daxil olmasının tәmini
bütün kateqoriyadan olan vәtәndaşlara (tәqaüdçülәrә, işçilәrә, bizneslә mәşğul olanlara, dövlәt qulluqçularına vә s.)
elektron vasitәlәrlә dövlәt orqanlarının bütün xidmәtlәrinin tәqdim edilmәsi
informasiyanın elektron emalı, ötürülmәsi vә yayılması vasitәlәri әsasında dövlәt idarәetmәsinin tәşkili
növbәti tәtbiqi qәrar, mövcud struktur vә münasibәtlәrin modernlәşdirmә metodu
dövlәt idarәçiliyindә informasiya texnologiyaları

164 Elektron sertifikatın vacib 2 hissәsi hansılardır?

•

İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Subyekt haqda mәlumatlar vә onun açıq açarı
Mübadilә olunan mәlumatın şifrәlәnmәsi
Elektron imza vә açıq açar şifrәlәmәsi
SM yoxlayır, sertifikat verir vә bu sertifikatların fәaliyyәtini tәnzimlәyir

165 Güclәndirilmiş eimzanın üstünlüklәrinә aiddir
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•

Variantların hamısı doğrudur
gizlilik (confidentiality);
bütünlük (integrity);
tanınma (authentication);
Mәsuliyyәtdәn yayinmanın mümkünsüzlüyü (nonrepudiation).

166 Ehökümәt strategiyasının 1ci mәrhәlәsi  mәlumatın yerlәşdirilmәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir,

•

Variantların hamısı doğrudur
Hökumәt orqanlarının İnternetdә baza şәklindә iştirakı
Sәhifәlәrin yenilәşdirilmәyәn mәzmunu  dövlәt idarәlәrinin “vizit kartları”
Mәlumat kitabçaları
İctimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәlәri üçün mәlumat

167 E hökumәt infrastrukturunun xarici konturuna aiddir,

•

hökumәtüçüncü sektor (G2N)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәtbiliklәr (G2K)
G2G – “hökumәthökumәt”
G2C – “hökumәtvәtandaşlar” vә G2B  “hökumәtbiznes”

168 E hökumәt infrastrukturunun daxili konturuna aiddir

•

hökumәtüçüncü sektor (G2N)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәtbiliklәr (G2K)
G2G – “hökumәthökumәt”
G2C – “hökumәtvәtandaşlar” vә G2B  “hökumәtbiznes”

169 Elektron idarәçiliyin dördüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

Tranzaksiya
Kibernetik ofis (Cyber Official)
Bürokratik quruluş
Tәlәb üzrә agentlik (Agency on Demand)
Tam “ehökumәt”

170 Elektron idarәçiliyin üçüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır,

•

Bürokratik quruluş
Kibernetik ofis (Cyber Official)
Tranzaksiya
Tam “ehökumәt”
Tәlәb üzrә agentlik (Agency on Demand)

171 Elektron idarәçiliyin ikinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

Tranzaksiya
Bürokratik quruluş
Tәlәb üzrә agentlik (Agency on Demand)
Tam “ehökumәt”
Kibernetik ofis (Cyber Official)

26/102

11/18/2016

172 Elektron idarәçiliyin birinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

Tranzaksiya
Tam “ehökumәt”
Kibernetik ofis (Cyber Official)
Bürokratik quruluş
Tәlәb üzrә agentlik (Agency on Demand)

173 Ehökumәt tәkamül prosesindә Dövlәt strukturunun transformasiyası mәrhәlәsinә aiddir:

•

dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları vebsayt
vasitәsilә verirlәr.
Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt keyfiyyәtcә
daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
dövlәt orqanları nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza vә
yüksәk ixtisaslı kadr hazırlığı imkan verir.

174 Ehökumәt tәkamül prosesindә Tranzaksiya mәrhәlәsinә aiddir:

•

vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt keyfiyyәtcә
daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları vebsayt
vasitәsilә verirlәr.
dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
dövlәt orqanları nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza vә
yüksәk ixtisaslı kadr hazırlığı imkan verir.

175 Ehökumәt tәkamül prosesindә әks әlaqә  interaktiv qarşılıqlı әlaqә mәrhәlәsinә aiddir:

•

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
dövlәt orqanları nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza vә
yüksәk ixtisaslı kadr hazırlığı imkan verir.
dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt keyfiyyәtcә
daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları vebsayt
vasitәsilә verirlәr.

176 Ehökumәt tәkamül prosesindә İnformasiyanın yerlәşdirilmәsi mәrhәlәsinә aiddir:

•

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt keyfiyyәtcә
daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları vebsayt
vasitәsilә verirlәr.
dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
dövlәt orqanları nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza vә
yüksәk ixtisaslı kadr hazırlığı imkan verir.

177 5. ehökumәt dedikdә dövlәt aparatı işinin aşkarlığını vә sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә onun
informasiyalaşdırılmasına yönәlmiş kompleks tәdbirlәr başa düşülmәlidir. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına
aiddir,
Abramson vә Mins (2001)
S.А.Dyatlov (2002)
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•

cavablar arasında doğru cavab movcud deyil
Muir vә Oppenheim (2002)
V.V. Turovets (2005)

178 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin xarici üstünlüklәrinә aid deyil,

•

Xidmәtlәrdәn istifadә imkanlarının artması
Xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tezlәşmәsi
Transaksiyaların dәyәrinin azalması
Yüksәk sәmәrәlilik
Xidmәtlәrin göstәrilmәsindә innovasiyalar

179 Rәqәmsal demokratiya nәdir?

•

elektron hökumәt çәrçivәsindә vәtәndaşların öz maraqlarının müdafiә vә dövlәtlә әmәkdaşlıq formalarının
tәyinolunma atributudur
dövlәtdә ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtinә malik şәxslәr vә idarәlәr yığımıdır
elektron hökumәtin tәqdim etdiyi müәyyәn imkanlardan istifadә üsullarıdır
hökumәtin vә dövlәtin daha sәmәrәli qarşılıqlı tәsir üsuludur
informasiya cәmiyyәti üçün xarakterik dövlәt idarәetmәsinin hәyata keçirilmә kon¬sepsiyasıdır

180 Dövlәt idarәetmәsindә hansı dәyәrlәrin nәzәrә alınması mәslәhәt görülmür?

•

universal tәşkilati
sosialsiyasi
siyasi
şәxsi
hüquqi

181 Hakimiyyәtin müasir tәlәblәrә uyğun fәaliyyәtinin tәmini prinsipidir:

•

“bir pәncәrә”
“yeni dövlәt menecmenti”
“yenidәnqurma”
“yeni hәyat tәrzi”
“yenidәn qurulan dövlәt”

182 Gizli açar kriptoqrafiyası adәtәn nә üçün istifadә edilir?

•

İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Mübadilә olunan mәlumatın şifrәlәnmәsi
Subyekt haqda mәlumatlar vә onun açıq açarı
SM yoxlayır, sertifikat verir vә bu sertifikatların fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Elektron imza vә açıq açar şifrәlәmәsi

183 Açıq Açar Kriptoqrafiyasından nә üçün istifadә edilir?

•

İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
SM yoxlayır, sertifikat verir vә bu sertifikatların fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Elektron imza vә açıq açar şifrәlәmәsi
Mübadilә olunan mәlumatın şifrәlәnmәsi
Subyekt haqda mәlumatlar vә onun açıq açarı

184 PKI modelini tәşkil edәn komponentlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil
Qeydiyyat Mәrkәzlәri
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•

Sertifikat Mәrkәzlәri
Saxlama bazaları
Mәlumat kitabçaları
Sertifikat sahiblәri

185 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının dördüncü mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt keyfiyyәtcә
daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.
Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi

186 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının üçüncü mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt keyfiyyәtcә
daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.
Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi

187 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının ikinci mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu
“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt keyfiyyәtcә
daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı

188 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının birinci mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu
“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt keyfiyyәtcә
daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı
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189 Elektron hökumәt yalnız vәtәndaşların vә dövlәt strukturlarının münasibәtlәrini deyil, eyni zamanda dövlәt
daxilindә  onun ayrıayrı .............. , .............. vә ............. arasındakı münasibәtlәrin dә formasını dәyişir. 1.
bәndlәri 2. imkanları 3. sәviyyәlәri 4. altbölümlәri 5. funksiyaları

•

3, 4, 5
1, 2, 3
1, 4, 5
1, 3, 4
2, 3, 4

190 Keyfiyyәtli idarәetmә (Good Governance) yanaşma metodologiyasına uyğun olmayan keyfiyyәt
xarakteristikasını seçin.

•

nәticәvilik, sәmәrәlilik vә faydalılıq
hakimiyyәtin vәtәndaşlar qarşısında hesabat vermәsi
bәrabәrlik vә ayrıseçkiliyin qәbul edilmәsi
hakimiyyәtin vә onun qәrarlarının şәffaflığı
qaydaların aliliyinin tanınması

191 İnkişaf etmiş dünya ölkәlәrindә elektron hakimiyyәt vә idarәetmәnin tәtbiqi hökumәtin yenidәn qurulması
konsepsiyasının әsaslandığı prinsiplәrә aid deyil:

•

dövlәt strukturunun çevikliyinә vә innovasiyalılığına yönәlәn missiyaların yerinә yetirilmәsi
hökumәt üçün xidmәtlәr tәqdim edә bilәcәk strukturların rәqabәtinin qeyrizәruriliyi
yerli cәmiyyәtlәrә böyük sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
dövlәt strukturunun pulun xәrclәnmәsinә deyil, onun qazanılmasına yönәldilmәsi
uzunmüddәtli planlaşdırma, profilaktika vә qabaqlama üsulları ilә daha az xәrclәrlә problemlәrin hәlli

192 Yenidәn qurulan dövlәt konsepsiyasının ilkin prinsiplәrinә aid deyil:

•

Bütün variantlar doğrudur
dövlәtә mütlәq bәla kimi deyil, kollektiv fәaliyyәt üsulu vә ictimai problemlәrin hәlli kimi baxılmır
sәmәrәli dövlәt informasiya cәmiyyәtinin vә biliklәr iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun olmalıdır, böyük,
mәrkәzlәşdirilmiş vә standartlaşdırılmış bürokratiya keçmişdә qalmalıdır
dövlәt idarәetmәsinin problemi insanlar (bürokratiklәr) deyil, bürokratik sistemin özüdür
bütün vәtәndaşlar üçün imkanların bәrabәrliyinin tәmin olunması prinsipinә әsaslanmaq zәruridir

193 Elektron hökumәt nәdir?

•

elektron hökumәt çәrçivәsindә vәtәndaşların öz maraqlarının müdafiә vә dövlәtlә әmәkdaşlıq formalarının
tәyinolunma atributudur
informasiya cәmiyyәti üçün xarakterik dövlәt idarәetmәsinin hәyata keçirilmә konsepsiyasıdır
dövlәtdә ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtinә malik şәxslәr vә idarәlәr yığımıdır
elektron hökumәtin tәqdim etdiyi müәyyәn imkanlardan istifadә üsullarıdır
hökumәtin vә dövlәtin daha sәmәrәli qarşılıqlı tәsir üsuludur

194 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRP
ERP
HRM
ECM
Bİ

195 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:
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•

HRM
ERP
ECP
Bİ
ECM

196 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
ERP
BİM
Bİ
ECM

197 Elektron iqtisadiyyat hansı proses әsasında inkişaf edib?

•

Insanın rifahına xidmәt edәn obyektlәrin inkişafı
Elektron ticarәt biznesi vә servizinin inkişafı
Maddi nemәtlәr istehsalı
Hәyat tәrzinin yüksәlmәsi
Sosial rifahın yüksәlmәsi

198 Elektron ticarәtin inkişafına sәbәb hansı amil olmuşdur?

•

Mәhsul mübadilәsinin tәkmillәşdirilmәsi
Iri korporasiyaların inkişafı
Informasiya texnologiyalarının inkişafı
Biznes modellәrin qurulması
Biznes informasiyanın çoxalması

199 Elektron biznesdә biznes proseslәri nәyin hesabına avtomatlaşdırılır?

•

Lokal şәbәkәlәrin
Webservizlәrin
Serverlәrin
Qlobal şәbәkәlәrin
Informasiya sistemlәrinin

200 İnteraktiv birja nәdir?

•

Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir

201 Aqreqator nәdir?

•

Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
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202 Rәqәmsal mәhsulun çatdırılması nә demәkdir?

•

Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır

203 Virtual birlik nәdir?

•

Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir

204 Sindikator nәdir?

•

Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir

205 İnternetmağaza nәdir?

•

malları reklam etmәk üçün İnternetdә yerlәşdirilәn mağazadır
elektron pulların satışı üçün mağazadır
Vitrini İnternet vasitәsilә malları tanıtmağa xidmәt edәn mağazadır
İnformasiya texnologiyalarının satışı üçün mağazadır
“Vitrin”i İnternetdә yerlәşәn vә İnternet vasitәsilә malın sifarişinә imkan verәn mağazadır

206 Elektron pullar sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amili göstәrin:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
әnәnәvi ödәniş alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәnişin üstünlüyü
elektron pul sahibindәn alınan komissiyanın miqdarı
elektron qurğulardan istifadәnin sadәliyi
elektron pul ödәnişlәrini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi

207 Xidmәtlәrin interaktiv tәdarükçüsü hansı fәaliyyәti yerinә yetirir?

•

Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Aparat vә proqram tәminatı istifadәçilәrinә xidmәtlәr vә kömәk göstәrir
Axtarış sistemindә kontent (mәzmun) tәklif edәrәk, yaxud reklam yerlәşdirәrәk mәnfәәt yaradır
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Mәhsulların qiymәtinin elektron nağdsız ödәnişini, daim dәyişәn, bәzәn dә alıcının hәrәkәtlәrinә cavab olaraq
dәyişәn qiymәtlәr vә mövcud ehtiyatlar haqqında mәlumatları tәklif edir

208 Elektron kommersiya nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Kompüter sistemlәrindәn istifadә etmәklә malların vә xidmәtlәrin alınması vә satılması prosesidir
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İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn malların vә xidmәtlәrin alınması vә satılması prosesidir
Malların, xidmәtlәrin, informasiyanın vә ödәmәlәrin şәbәkә üzrә, hәmçinin internet üzrә çatdırılması imkanı
Müxtәlif növ informasiya vә әmәliyyat mübadilәsi: kommersiya müәssisәlәri, istehlakçılar arasında, hәmçinin
kommersiya müәssisәlәri vә istehlakçılar arasında

209 Elektron bazar nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Layihә üzrә birgә fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi, qrup qәrarının qәbulu vә i.a. Üçün işlәyәn komanda üzvlәri qruplarını
dәstәklәyәn informasiya sistemlәrinin ümumi adıdır
Mәlumat bazalarını idarәetmә sistemlәridir
Çoxsaylı alıcıları vә satıcıları birlәşdirәn, informasiya, mallar vә xidmәtlәr mübadilәsinә xidmәt edәn, habelә
ödәnişlәri hәyata keçirmәyә imkan verәn informasiya sistemidir
Müştәrәk biznes etmәk üçün çoxsaylı alıcıları vә satıcıları birlәşdirәn informasiya sistemidir

210 CWA 141671 (mart 2003) stantartına aiddir

•

elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına vә
istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın tәsdiqlәnmәsi ilә mәşğul olan qurumlar tәrәfindәn
istifadә olunur – Müdafiә profili;
elektron imza sertifikatlarının idarә olunması üzrә etibarlı sistemlәrin tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr

211 CWA 141672 (mart 2002) stantartına aiddir

•

Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr
elektron imza sertifikatlarının idarә olunması üzrә etibarlı sistemlәrin tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın tәsdiqlәnmәsi ilә mәşğul olan qurumlar tәrәfindәn
istifadә olunur – Müdafiә profili;
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına vә
istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)

212 Avtomatlaşdırımış vergi idarәetmә sistemi prinsiplәrinә aid deyil

•

Sistem elә yaradılmalıdır ki, ora sonrada yeniliklәr daxil etmәk mümkün olsun.
Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin modulluğu.
Metodik vahidlik, yәni sistem vahid metodik tәlimaylar әsasında yaradılmalıdır
Informasiyanın bir dәfә daxil edilmәsi vә sonra hәmin informasiyadan dәfәlәrlә istifadә olunması imkanları
Eyni sәviyyәli müxtәlif obyektlәrdә informasiyanın emalı üçün oxşar proqram vә texniki vasitәlәrdәn istifadә edәn
әmәliyyatların qruplaşdırılması

213 CWA 14169 (mart 2002) stantartına aiddir

•

elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına vә
istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın tәsdiqlәnmәsi ilә mәşğul olan qurumlar tәrәfindәn
istifadә olunur – Müdafiә profili;
elektron imza sertifikatlarının idarә olunması üzrә etibarlı sistemlәrin tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr

214 Kriptoqrafiya zamanı neçә açardan istifadә edilir?

•

2
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3
4
6
5

215 Portallar neçә yerә bölünür?

•

6
3
2
4
5

216 Elektron mağazanın quruluşu neçә mexanizmdәn ibarәt olur?

•

5
2
3
4
6

217 Elektron kommersiya bazarında neçә növ xidmәt mövcuddur?

•

6
3
2
4
5

218 BackOffice nәdir?

•

istifadәçinin İnternet hipermühitindә sәrbәst hәrәkәtini tәmin edir
mәsafәdәn mağazanı idarә etmәk üçündür
malları vә xidmәtlәri müştәriyә nümayiş etdirәn mexanizmdir
elektron ödәmә sisteminә nәzarәt edir.
istifadәçiyә tarif qismindә cavab verәn

219 3. Azәrbaycanda elektron rabitә sektorunda şәxsi mәlumatların işlәnmәsi vә mәxfiliyin qorunması ilә bağlı
Direktiv müvafiq milli qanunvericilik neçәnci ildә qәbul edilmişdir,

•

23 İyul 2004 cü il
3 iyun 2005ci il
14 iyun 2005ci il
12 iyul 2002ci il
14 iyul 2002ci il

220 Vergi sistemindә avtomatlaşdırma obyektlәri neçә sәviyyә üzrә qruplaşdırılır :

•

3
2
6
5
4
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221 Elektron ticarәt vә elektron sәnәd haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun icrasının tәmin edilmәsi
barәdә neçәnci ildә AR Prezidentinin müvafiq fәrmanı verilmişdi,

•

14 iyul 2002ci il
14 iyun 2005ci il
3 iyun 2005ci il
23 İyul 2004cü il
12 iyul 2002ci il

222 Elektron iqtisadiyyatın inkişafına tәkan verәn qüvvә nә olmuşdur?

•

Informasiya texnologiyalarının inkişafı
Mәhsul mübadilәsinin tәkmillәşdirilmәsi
Biznes modellәrin qurulması
Biznes informasiyanın çoxalması
Iri korporasiyaların inkişafı

223 Ilk dәfә elektron biznes termini kim tәrәfindәn işlәnilmişdir?

•

Saymon Kuznets
Teodor Şults
Qari Beker
Nikolaz Neqroponte
Lui Göretner

224 FrontOffice nәdir?

•

istifadәçiyә tarif qismindә cavab verәn
elektron ödәmә sisteminә nәzarәt edir.
malları vә xidmәtlәri müştәriyә nümayiş etdirәn mexanizmdir
mәsafәdәn mağazanı idarә etmәk üçündür
istifadәçinin İnternet hipermühitindә sәrbәst hәrәkәtini tәmin edir

225 İnteraktiv bazarları başqa cur necә adlandırırlar?

•

Elektron hab
Bazar cәmlәşdiricisi
İnformasiya brokeri
Auksion
Virtual mağaza

226 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznesmodelini göstәrin:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
Auksion
İnformasiya brokeri
Bazar cәmlәşdiricisi
Kontent tәdarükçüsü

227 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:
Bankomatlardan istifadә etmәklә xidmәt
PCbanking
Mobil bankinq
İnternet bankinq

•
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•

Nağd pulla bankinq

228 Elektron kommersiyanın biznes modelini göstәrin:

•

Bütün cavablar doğrudur
Әmәliyyat brokeri
İnteraktiv birja
Virtual mağaza
Әks auksion

229 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstәrin:

•

C2Q
B2A
B2G
B2B
C2C

230 Elektron biznes terminindәn nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Malların şәbәkә üzrә vә şәbәkәdәn kәnar alqı vә satqısının fәrqini göstәrmәk üçün
Malların vә xidmәtlәrin İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn alqı vә satqı prinsiplәrini aşkar etmәk üçün
biznesproseslәrin idarә olunması üçün kompüter texnologiyalarından istifadә ilә elektron kommersiya arasında hәdd
qoymaq üçün
İnternetdә әqdlәrin sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün

231 Elektron kommersiyanın texnoloji әsasını nә tәşkil edir?

•

Regional şәbәkә
Ekstranet
İntranet
Lokal şәbәkә
Qlobal şәbәkә

232 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?

•

2
4
6
3
5

233 Maliyyә portalı

•

düzgün cavab yoxdur
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәn auksiondur
Istifadәçilәrә auksionlar tәklif edir
broker vә di¬ler fәaliyyәtini hәyata keçirir
Istifadәçilәrә tele¬konfranslar tәklif edir

234 İlk vaxtlar İNTERNETdә xidmәt vә malların ödәnişi üçün istifadә edilib
düzgün cavab yoxdur
BankMüştәri vә ya İnternetMüştәri tipli sis¬tem¬dәn
kredit kartlarından
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•

debitor kartlarından
kredit vә debitor kartlarından

235 Cyberplat sistemi hansı ölkәnin bankı tәrәfindәn yaradılmışdır

•

Yaponya
Danimarka
Rusiya
Ingilәrә
ABŞ

236 Bütün dünyada öz sahibinә eksklüziv imtiyazlar verәn әn nüfuzlu kart hansıdır?

•

Mastercard
Visa Classic
Platinum
Titanium
Gold карта

237 Aşağıda sadalananlardan hansı bank ödәmә kartı deyil?

•

Medium
Mastercard Mass
Titanium
Gold
Visa Electron

238 İnternetmarketinqin çatışmamazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

satış üzrә personalın azaldılması
әmtәә (mal) haqqında online informasiya
әmtәәlәr (mallar) haqqında informasiyanın alınması
şәbәkә birlәşmәlәri
kiçik vә iri kompaniyaların dünya bazarına çıxışı

239 Aşağıda sadalananlardan hansı email reklama aid deyil?

•

spam
elektron elanlar lövhәsi
abunәçilәrә göndәrmәlәr
kontekst reklam
xәbәr göndәrmәlәrindә reklamın yerlәşdirilmәsi

240 Distant bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

bankomatlardan istifadә etmәklә xidmәt
İnternetbankinq
mobil bankinq
PCbanking
nağd pul ilә bankinq

241 Ticarәt (xidmәt) müәssisәlәrinin marağı nәdәn asılı deyil:

•

әmtәә (mal) dövriyyәsinin proqnozlaşdırılan ölçüsündәn
әmtәә (mal) göndәrәn ölkәlәrdә proqnozlaşdırılan tәbii şәrait
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elektron pullar vasitәsilә ödәmәlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn elektron terminalların әldә edilmәsinә çәkilәn
xәrclәrdәn
әmtәәlәrin (malların) elektron pulla satışı üçün sistemin operatorları vә emitentlәri tәrәfindәn yığılan komisyonların
miqdarından
nağd pula malın (işin, xidmәtin) satışı ilә әlaqәdar xәrclәrin ixtisar ölçüsündәn

242 Elektron Pullar sisteminin inkişafına tәsir edәn vacib faktor hansıdır?

•

әnәnәvi ödәmә alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәmәlәrin üstünlüyü
emitentlәr tәrәfindәn elektron pul sahiblәrindәn yığılan komisyonların miqdarı
elektron qurğularla ünsiyyәtin sadәliyi
elektron pulların ödәnişdә istifadәsini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi
yuxarıda sadalananların hamısı

243 İnternetmağaza nәdir?

•

informasiya texnologiyalarının satışı üçün mağaza
әmtәәni (malı) reklam etmәk üçün İnternetdә yerlәşәn mağazadır
elektron pulların satışı üçün mağazadır
“vitrin”i İnternet vasitәsilә әmtәәlәri (malları) tanımağa xidmәt edәn mağaza
“vitrin”i İnternetdә yerlәşәn vә İnternet vasitәsilә әmtәә (mal) sifariş etmәyә imkan verәn mağazadır

244 Autentlfikasiya

•

Informasiyaya kәnar müdaxilәlәrin qarşısınm alınması
verilәnlәrin müxtәlif tәsirlәr nәticәsindә öz inforaıasiya mәzmunlarını saxlamasıdır
Autentlfikasiya şәbәkәdә Informasiyanın mühafızәsini tәşkil etmәk üçün әn әhәmiyyәtli komponentlәrdәn biridir
Sistemdә baş verәn proseslәrin qeydiyyatı vә analizi
Sistemin resursundan istifadәyә nәzarәt

245 CHIPS  bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan

•

elektron pul formasıdır
ödәniş xidmәtlәrini hәyata keçirәn sistemdir
nağdsız hesablaşmalar sistemidir
pul köçürmәlәri sistemidir
özәl electron pul köçürmәlәri sistemidir

246 SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı

•

1980
1977ci ildә
1981
1990
1991

247 Cash(a)Will hansı şirkәtinin mәhsulu hesab olunur

•

Cash@Will şirkәtinin
Nucleus Software şirkәtinin
PowerCard şirkәtinin
FinnOne Instant şirkәtinin
PayCash şirkәtinin

248 Macrohank4 işlәnib hazırlanmışdır
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•

banklar vә ticarәt tәşkilatları üçün institutları üçün
banklar vә sğorta şirkәtlәri üçün
banklar, kredit tәşkilatları vә maliyyә institutları üçün
banklar, sğorta şirkәtlәri vә maliyyә institutları üçün
banklar vә maliyyә institutları üçün

249 BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarmı bölmәk olar

•

fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn
bankinq xidmәti, investisiy vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn
bankinq xidmәti vә korporativ bankinq
hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq

250 BankOline xidmәtinin fәrqli cәhәti

•

fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri
email vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri, sәhm
bazarındakı proseslәri email vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri email
vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı email vә ya
ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri e
mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir

251 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar

•

PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s misal
göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, PayCash vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s misal göstәrmәk olar

252 Cyberplat sistemi ansi ölkәnin bankı tәrәfindәn yaradılmışdır

•

Rusiya
Ingilәrә
Danimarka
Yaponya
ABŞ

253 Plastik kartlarla ödәmәlәrә alternativ olan ödәmә sistemi

•

[ydüzgün cavab yoxdur
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash
Instant, Cyberplat
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash, CyberTrust
[Web Money, PayCash, CyberTrust

254 әn geniş yayılmış sertifikasiya mәrkәzlәri

•

VISA, CyberTrust, Platin
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•

VISA, VeriSign, CyberTrust
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR, SET
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR
VISA, CyberTrust, Platin

255 Elektron ödәniş sistemlәrinә aiddir:

•

Elektron pullar vә cib kisәlәri
Kredit kartları
Bütün cavablar doğrudur
Elektron çeklәr vә veksellәr
Mikroprosessorlu kredit kartları

256 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?

•

Elektron pullar haqqında informasiyanı
Yuxarıda sadalananların hamısını
İstifadәçinin adını
İstifadәçinin kimliyini tәyin edәn mәlumatları
Kredit kartı haqqında informasiyanı

257 İnteraktiv birja nәdir?

•

Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır

258 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

TCP/İP
HTML
SMTP
HTTP
FTP

259 Maliyyә portalı

•

Istifadәçilәrә tele¬konfranslar tәklif edir
düzgün cavab yoxdur
broker vә di¬ler fәaliyyәtini hәyata keçirir
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәn auksiondur
Istifadәçilәrә auksionlar tәklif edir

260 Elektron auksion

•

auksionlar tәşkil etmәk üçün elek¬tron meydanlardır
Bu anonim tijarәt meydanları istifadә¬çilәrә spotbazarda mal alqısatqısı aparmağa imkan verir
elektronkom¬mer¬siya bazarı iştirak¬çı¬¬ları¬nın xidmәt sahiblәri kateqo¬ri¬yasına aiddir
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәn auksiondur
infor¬¬masi¬ya portalları vә elektron tijarәt meydanlarıdır

261 FrontOffice nәdir?

•
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•

malları vә xidmәtlәri müştәriyә nümayiş etdirәn mexanizmdir
mәsafәdәn mağazanı idarә etmәk üçündür
istifadәçiyә tarif qismindә cavab verәn
istifadәçinin İnternet hipermühitindә sәrbәst hәrәkәtini tәmin edir
elektron ödәmә sisteminә nәzarәt edir

262 CWA 141671 (mart 2003) stantartına aiddir, 2

•

elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına vә
istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın tәsdiqlәnmәsi ilә mәşğul olan qurumlar tәrәfindәn
istifadә olunur – Müdafiә profili;
elektron imza sertifikatlarının idarә olunması üzrә etibarlı sistemlәrin tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr

263 3. Elektron verilәnlәrin mühafizәsi sistemidir:

•

SSL
CVV2/CVC2
TCP/IP
VAN
EVM

264 2. Ödәniş üzrә verilәnlәrin ötürülmәsi zamanı tәhlükәsizlik protokolu hesab edilir:

•

SSL
CVV2/CVC2
TCP/IP
VAN
EVM

265 6. Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında ötürülәn informasiyanın
mühafizәsi zamanı tәtbiq olunur, tranzaksiyanın şifrәlәnmәsi açarı öncәki açarın vә tranzaksiyaların
parametrlәrinin şәklinin birtәrәfli dәyişdirilmәsi yolu ilә hesablanır. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә
aiddir?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
çıxarılmış açar metodu
baza/seans açarlar metodu
tranzaksiya açarı metodu
açıq açarlar metodu

266 10. Visa sisteminin kartları neçә mühafizә sәviyyәsinә malikdirlәr:

•

8
4
6
5
7

267 20. Burada açarların iyerarxiyası daxil edilir (әsas açar (әA) / açarları şifrәlәyәn açar (AA)/ verilәnlәri
şifrәlәyәn açar (VA)), iyerarxiya ikisәviyyәli (AA/VA) vә ya üçsәviyyәli (әA/ AA/VA) ola bilәr, әsas açar
iyerarxidana prosesin iştirakçıları arasında qeyri – elektron şәkildә yayılır, bununla da onun etibardan düşmәsi
vә ya tutulması istisna edilir. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir
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•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
Çıxarılmış açar metodu
Baza/seans açarlar metodu
Tranzaksiya açarı metodu
Açıq açarlar metodu

268 21. Açarın bir hissәsinin açıq qaldığı vә әlaqә kanalları üzrә açıq şәkildә ötürüldüyü birtәrәfli dәyişmәlәrә
әsaslanıb, bu şifrәlәnmә açarlarının qeyrielektron üsulla bölüşdürülmәsinin bahalı prosedurundan azad edir. Bu
ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir,

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
Çıxarılmış açar metodu
Baza/seans açarlar metodu
Tranzaksiya açarı metodu
Açıq açarlar metodu

269 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

bankomatlardan istifadә etmәklә xidmәt
PCbanking
mobil bankinq
İnternet bankinq
nağd pulla bankinq

270 Azәrbaycanda yerli Banklar tәrәfindә tәklif olunan Ebankinq xidmәtlәrinә aiddir:

•

yuxarıda sadalananların hamısı
Plastik kartlar vә Posterminallar
İnternet Bankinq
Pul köçürmәlәri
Mobile Banking

271 Elektron ödәmәlәrdә mühafizә hansı vasәtәlәrlә hәyata keçirilir?1. Protokollar vasitәsilә 2. Kartlar
vasitәsilә 3. Proqramlar vasitәsilә 4. Texniki avadanlıqlar vasitәsilә 5. Biometrik gostәricilәr üzrә

•

2 3,5
1,4,5
1,2,5
1,3,5
2, 4,5

272 SSL protokolunun funksiyası:

•

informasiyanı ötürülmәsi
informasiyanın işlәnmәsi
informasiyanın emalı
informasiyanın saxlaması
informasiyanın mühafizәsi

273 İOTP protokolunun funksiyası:
informasiyanı ötürülmәsi
informasiyanın işlәnmәsi
informasiyanın emalı
informasiyanın saxlaması

•
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•

elektron ticarәt әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi

274 Elektron ödәmә üsulları hansılardır? 1. ödәmә sistemindә olan virtual terminal vasitәsilә 2. elektron çeklәr
vә veksellәr vasitәsilә 3. mobile Banking vasitәsilә 4. smart kart vasitәsilә

•

2,3
1,4
1,2
1,3
2,4

275 Bank vasitәsilә ödәmәlәr hansılardır?1. Çek ödәmә 2. Mobile Banking 3. Plastik kartlar vasitәsilә ödәmәlәr
4. Nağd pulla bankinq 5. Elektron ödәmә sistemlәri

•

2, 3, 5
1, 4, 5
1, 2, 5
1, 3, 5
2, 4, 5

276 Biometrik göstәricilәrә aiddir:

•

Gözün tanınması
Yuxarıda sadalananların hamısı
Barmaq çapı
Sәsin tanınması
Yazı xәttinin tanınması

277 MasterCard Standard, Visa Classic plastik kartların hansı növünә aiddir?

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
kredit
debet
qızıl vә platin
elektron

278 7. Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında ötürülәn informasiyanın
mühafizәsi zamanı tәtbiq olunur, sonrakı tranzaksiya üçün açarın hesablanması zamanı tranzaksiyanın
parametrlәrindәn istifadә olunmur. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
tranzaksiya açarı metodu
baza/seans açarlar metodu
çıxarılmış açar metodu
açıq açarlar metodu

279 8. First Direct sistemi fiziki şәxslәrin fәrdi ödәmәlәrinin hansı növündә tәtbiq edilir?

•

internet vasitәsilә maliyyә xidmәti
c
ev telefonu ilә xidmәt
satış nöqtәsindә ödәnişlәr
cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
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280 9. Çeklәrin yoxlanılması vә tәsdiq edilmәsi, debet vә kredit kartlarına xidmәt göstәrilmәsi vә onların
yoxlanılması, elektron hesablama sistemlәrindәn istifadә edilmәsi kimi xidmәtlәri hansı sistem göstәrir?

•

SSL
VAN
POS
CVV2/ CVC2
EVM

281 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır:

•

prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә
nәzarәt edir
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb edır
elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir
cavablar arasında doğru variant mövcud deyil

282 Ekvayrinq mәrkәzinin funksiyasıdır:

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir.
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә
nәzarәt edir
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
ödәmә sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir

283 Emissiya mәrkәzinin (emitent) funksiyasıdır:

•

müştәrilәrәkart sahiblәrinә xidmәtin tәşkil edilmәsindәn ibarәtdir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә
nәzarәt edir
ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin
hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir

284 Virtual mağazanın tәhlükәsizlik kodu hansıdır?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
SSL
TCP/IP
VAN
EVM

285 19. Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir:

•

variantların hamısı doğrudur
elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb edır
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilә eyni zamanda bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb etmir
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir

286 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır:
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•

variantların hamısı doğrudur
elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb edır
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilә eyni zamanda bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb etmir
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir

287 17. Emissiya mәrkәzinin (emitent) funksiyasıdır:

•

müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә
nәzarәt edir
ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin
hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
müştәrilәrәkart sahiblәrinә xidmәtin tәşkil edilmәsindәn ibarәtdir

288 16. Ekvayrinq mәrkәzinin funksiyasıdır:

•

müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir.
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә
nәzarәt edir
ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin
hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
ödәmә sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir

289 15. Mәrkәzi inzibati orqanın funksiyasıdır:

•

müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir.
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә
nәzarәt edir
ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin
hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
ödәmә sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir

290 14. ..............  ödәmә sistemi iştirakçılan arasında informasiya vә texniki qarşıhqlı әlaqәlәri tәmin edәn
ixtisaslaşdınlmış hesablama mәrkәzidir.

•

zamin
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti
emitent

291 13. .............  plastik kartların emissiyasını hәyata keçirәn vә ödәmә sistemi infrastrukturunda yerinә
yetirilәn bütün ödәmәlәrә cavabdeh olan tәşkilatdır

•

zamin
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti
emitent

45/102

11/18/2016

292 12. Ekvayer nәdir?

•

ödәmә sistemi iştirakçılan arasında informasiya vә texniki qarşıhqlı әlaqәlәri tәmin edәn ixtisaslaşdınlmış hesablama
mәrkәzi
kart sahibi tәrәfindәn malların, iş vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi, habelә nağd vәsaitin әldә edilmәsi üçün istifadә edilәn
plastik (debet vә ya kredit) kart
plastik kartların emissiyasını hәyata keçirәn vә ödәmә sistemi infrastrukturunda yerinә yetirilәn bütün ödәmәlәrә
cavabdeh olan tәşkilat
mәhsul vә xidmәtlәrә görә xidmәt mәrkәzinә (mәs. mağazaya) pul vәsaitlәrini ödәyәn, plastik kartlarla hesablaşan
tәşkilat
zaminin cavabdehliyi altında ekvayerin qәbul edә bildiyi ödәmәlәrin maksimum günlük mәblәği

293 11. STB Card sisteminin funksiyasıdır:

•

satışın iştirakçılarının – alıcının,ticarәt nümayәndәsinin vә onun xidmәtedici bankının autentifikasiyasını hәyata
keçirir.
elektron alışın ödәnişinin hәyata keçirilmәsinә görә mağazaya zәmanәtin verir.
bütün iştirakçılarda alışı (satışı,sifarişi vә ya ödәnişi) hәyata keçiririr.
elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir.
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir.

294 Elektron ödәmә sistemlәrinә aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
C. Mikroprosessorlu kredit kartları
B. Elektron pullar vә cib kisәlәri
Kredit kartları
D. Elektron çeklәr vә veksellәr

295 Öz sahibinә bütün dünyada eksklüziv üstünlüklәr tәmin edәn әn prestij kart hansıdır?

•

Gold kаrtа
Titanium
Visa Classic
Platinum
Mastercard

296 Şifrәlәmә sistеmin neçә vә hansı formalarda hәyata keçirilir?

•

sadә vә mürәkkәb
çәtin vә mürәkkәb
simmеt¬rik vә аssimmеtrik
autеntifikаsiyа vә idеntifikаsiyа
ümumi vә xüsusi

297 ........... vеrilәnlәrin müxtәlif tәsirlәr nәticәsindә öz in¬fоr¬mа¬siyа mәzmunlаrını vә intеrprеtаsiyаsının
birqiymәtliliyinin sаxlаnmаsıdır.

•

Autеntifikаsiyа
Mәхfilik
Tаmlıq
Аlqоritm
Kriptоqrаfiyа

298 Prоsеdur funksi¬yаsı nәdir?
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•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
sәnәdi imzаlаyаnın sәnәddә qеyd оlunmuş mәlu¬mаt¬lа rаzı оlmаsı hаqqındа şәhаdәt vеrir
sәnәdin ilkin mәtninin sоnrаkı dәyişiklik vә tәhrif¬lәrdәn mühаfizәsinә zәmаnәt vеrir
sәnәdin müәllifinin kim оlduğunu dәqiq göstәrir
göndәrәnin bаşqа sәnәdi dеyil, mәhz göndәrdiyi sәnәdi imzаlаdıını tәsdiq еdir

299 Avtоrizаsiyа funksiyаsı nәdir?

•

sәnәdin müәllifinin kim оlduğunu dәqiq göstәrir
sәnәdin ilkin mәtninin sоnrаkı dәyişiklik vә tәhrif¬lәrdәn mühаfizәsinә zәmаnәt vеrir
cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil.
sәnәdi imzаlаyаnın sәnәddә qеyd оlunmuş mәlu¬mаt¬lа rаzı оlmаsı hаqqındа şәhаdәt vеrir
göndәrәnin bаşqа sәnәdi dеyil, mәhz göndәrdiyi sәnәdi imzаlаdıını tәsdiq еdir

300 ............– mikrоtrаnzаksiyаlаrı ödәmәk üçün vаcib оlаn еlеktrоn pulun xüsusi növüdür.

•

Mikrоödәmәlәr
A. İnternet bankinq
B. Mobil bankinq
C. PCbanking
Nağd pulla bankinq

301 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 3cü tipinә aiddir:

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
. ödәniş әnәnәvi qаydаdа hәyаtа kеçirilir, аncаq sаhibinә tәsdiqi еlеktrоn pоçtlа göndәrilir vә yа әksinә, ödә¬niş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
krеdit kаrtlаrın nömrә¬lәrinin еlеk¬trоn qаydаdа ötürülmәsi vә sаhibi hаqqındа bütün mәlumаtlаrı sахlаyаn vә ötürәn
smаrtkаrtlаrdаn istifаdә еdilmәsi dахildir
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir
elеktrоn köçürmәlәr bаnk¬lаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlur¬lаr

302 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 2ci tipinә aiddir:

•

krеdit kаrtlаrın nömrә¬lәrinin еlеk¬trоn qаydаdа ötürülmәsi vә sаhibi hаqqındа bütün mәlumаtlаrı sахlаyаn vә ötürәn
smаrtkаrtlаrdаn istifаdә еdilmәsi dахildir
ödәniş әnәnәvi qаydаdа hәyаtа kеçirilir, аncаq sаhibinә tәsdiqi еlеktrоn pоçtlа göndәrilir vә yа әksinә, ödә¬niş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
elеktrоn köçürmәlәr bаnk¬lаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlur¬lаr
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir

303 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 1ci tipinә aiddir:

•

krеdit kаrtlаrın nömrә¬lәrinin еlеk¬trоn qаydаdа ötürülmәsi vә sаhibi hаqqındа bütün mәlumаtlаrı sахlаyаn vә ötürәn
smаrtkаrtlаrdаn istifаdә еdilmәsi dахildir
ödәniş әnәnәvi qаydаdа hәyаtа kеçirilir, аncаq sаhibinә tәsdiqi еlеktrоn pоçtlа göndәrilir vә yа әksinә, ödә¬niş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
elеktrоn köçürmәlәr bаnk¬lаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlur¬lаr
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir

304 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin neçә tipi mövcuddur?

•

3
5
4
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6
2

305 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin növlәri hansılardır? 1. mәlumаtlаrın mübаdilәsi 2. girişçıxış әmәliyyаtlаrı 3.
ödәmә hеsаblаrı 4. pul vәsаitlә¬rinin еlеktrоn köçürmәlәri

•

3,4
1,4
2,4
1,3
2,3

306 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin neçә növü mövcud¬dur?

•

4
2
6
5
3

307 IntеrnеtBаnk sistеminin funksiyаlаrıdır:

•

variantların hamısı doğrudur
ödәmә hеsаblаrın bаnkа göndәrilmәsi
ödәnişin istifаdә еdilmәsi hаqdа mәlumаt
şәхsi hеsаbdа оlаn qаlıq hаqdа mәlumаt
girişçıхış әmәliyyаtlаrı hаqdа infоrmаsiyа

308 1. Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir:

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilә eyni zamanda bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb etmir
müştәrilәrәkart sahiblәrinә xidmәtin tәşkil edilmәsindәn ibarәtdir
elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir

309 Aşağıdakılardan biri verilәnlәr bazasının modeli deyil:

•

relyasiya
iyerarxik
obyektyönlü
resurs
şәbәkә

310 Sorğular nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

bazadan lazımi verilәnlәri seçmәk vә emal etmәk üçün
verilәnlәr bazasını qoruyub saxlamaq üçün
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün
bazaya verilәnlәri daxil etmәk vә onlara baxmaq üçün

311 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemlәrinә aid deyil:
dBase
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•

MS Access
FoxPro
Oracle
Visual Basic

312 Aşağıdakı terminlәrdәn hansının MS Accesslә heç bir әlaqәsi yoxdur? 1. relyasiya modeli 2. hesabat vә
makroslar 3. iyerarxiya vә şәbәkә modeli 4. süzgәc vә sorğu 5. yazı vә sahә

•

5
3
2
1
4

313 Hansı proqram Verilәnlәr Bazasını İdarәetmә Sistemlәrinә (VBİS) aid deyil?

•

Sybase SQL Server
Microsoft SQL Server
Oracle
Microsoft Access
Adobe Flash

314 Aşağıdakılardan hansı Yarışmaya yaşı 18dәn çox olan qızlar vә ya yaşı 16dan az olmayan oğlanlar
buraxılırlar şәrtini ödәyәn әmrdir? (MS Access)

•

("cinsi=oğlan" AND "yaş>16'') OR ("cinsi=qız" AND”yaş>18")
("cinsi=oğlan" OR "yaş>=16") AND ("cinsi=qız" OR "yaş>=18")
("cinsi=oğlan" OR "yaş>= 16") AND ("cinsi=qız'' OR yaş>18")
("cinsi=oğlan" AND "yaş>16") OR ("cinsi=qız" AND "yaş>18")
("cinsi=oğlan" AND "yaş>=16") OR ("cinsi=qız" AND "yaş>18")

315 Verilmiş cәdvәlә görә (Fizika = 5 vә ya İnformatika = 5) Vә Riyaziyyat = 5 Vә Soyad = İ* sorğusunun
cavabı neçәnci sәtirdir?

•

heç biri
3
2
1
4

316 Verilәnlәr bazasında әsas açar (Primary Key) nәdir?

•

Yalnız әdәdi qiymәtlәr yazılması mümkün olan sütundur.
Xarici açarın (foreign key) sinonimidir
Cәdvәldә yazıları birmәnalı müәyyәn edәn bir vә ya bir neçә sütundur
Cәdvәldә birinci sütundur
Cәdvәldә axırıncı sütundur

317 Verilәnlәr bazasının Soyad, Doğum_ili, Sinif, Qiymәt sahәlәrinә malik hәr hansı cәdvәlindәn 1992ci il
tәvәllüdlü, 4 vә ya 5 qiymәtlәrini alan 10cu sinif şagirdlәrinin siyahısını әldә etmәk üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn
hansı doğrudur?

•

(Qiymәt > 4) vә (Doğum _ili = 1992) vә (Sinif < 10)
(Qiymәt >= 4) vә (Doğum_ ili = 1992) vә (Sinif = 10)
(Sinif = 10) vә ya (Qiymәt > 4) vә ya (Doğum_ili = 1993)
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(Sinif > 10) vә (Qiymәt = 4) vә (Doğum_ili = 1992)
(Sinif < 10) vә (Qiymәt > 4) vә ya (Doğum _ili = 1992)

318 Heç bir yazısı olmayan cәdvәl hәr hansı mәlumatı saxlaya bilәrmi?

•

boş cәdvәl özündәn sonrakı cәdvәl haqqında mәlumat saxlayır
boş cәdvәl gәlәcәkdә daxil edilәcәk yazılar haqqında mәlumat saxlayır
boş cәdvәl verilәnlәr bazasının strukturu haqqında mәlumat saxlayır
boş cәdvәl heç bir mәlumat saxlamır
cәdvәl yazısız mövcud ola bilmәz

319 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemidir:

•

Windows
Firefox
Delfi
C++
Borland Paradox

320 Hesabatlar nәyin әsasında yaradılır?

•

digәr hesabatların
formaların
baza cәdvәllәrinin
sorğuların
cәdvәl vә sorğuların

321 Aşağıda sadalananlardan hansı MS Access obyekti deyil?

•

hesabat
sorğu
kitab
cәdvәl
makros

322 Mәtn sahәsinә nә qәdәr informasiya daxil edilә bilәr?

•

200 simvola qәdәr
65536 simvola qәdәr
20 simvola qәdәr
255 simvola qәdәr
1 simvol

323 Sahәnin uzunluğu nә ilә ölçülür?

•

meqabaytlarla
piksellәrlә
millimetrlәrlә
baytlarla
simvollarla

324 Relyasiya verilәnlәr bazası faylının strukturu hansı halda dәyişir?

•

istәnilәn sahәni lәğv etdikdә
istәnilәn yazıya düzәliş etdikdә
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yazılar diapazonunu lәğv etdikdә
bir vә ya bir neçә yazı әlavә etdikdә
bütün yazıları lәğv etdikdә

325 İyerarxik verilәnlәr bazasına nümunә göstәrin:

•

sinif jurnalının sәhifәsi
elektron cәdvәl
qatarların cәdvәli
diskdә saxlanılan fayl vә qovluqlar
ekspert sistemi

326 Bunlardan hansı MSAccessdә verilәnlәr tipi deyil?

•

OLE
әdәd
MEMO
simvol
mәtn

327 Hansı sahә avtomatik artma xüsusiyyәtinә malikdir?

•

mәtn
memo
mәntiqi
rәqәm
sayğac

328 Mәntiqi verilәnlәr nәdir?

•

memo
iki qiymәtdәn biri
mәtn
kompleks әdәd
әdәd

329 Verilәnlәr bazası faylının yazısında nә cür informasiya ola bilәr?

•

müxtәlif tipli verilәnlәr
yalnız eyni tipli verilәnlәr
yalnız mәtn verilәnlәri
yalnız mәntiqi kәmiyyәtlәr
yalnız әdәd verilәnlәri

330 Mемо sahәsinin әsas xüsusiyyәti nәdir?

•

avtomatik artma xüsusiyyәtinә malikdir
verilәnlәr sahәdә yox, başqa yerdә saxlanılır, sahәdә isә mәtnin yerini göstәrәn göstәrici saxlanılır
hәqiqi әdәdlәrin daxil edilmәsinә xidmәt edir
әdәd verilәnlәrinin daxil edilmәsinә xidmәt edir
mәhdud ölçüyә malik deyil

331 Bazanın verilәnlәri cәdvәlin hansı elementlәrindә saxlanılır?
xanalarda
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•

sütunlarda
sәtirlәrdә
sahәlәrdә
yazılarda

332 Relyasiya verilәnlәr bazası hansı obyektsiz mövcud ola bilmәz?

•

makrossuz
modulsuz
hesabatsız
cәdvәlsiz
formasız

333 İstifadәçi verilәnlәr bazası ilә hansı rejimdә işlәyir?

•

layihәlәndirmә
әylәncә
istismar
hәvәskar
şәbәkә

334 Makroslar nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

bazaya verilәnlәri daxil etmәk vә onlara baxmaq üçün
bazanın verilәnlәrini seçmәk vә emal etmәk üçün
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün
verilәnlәr bazasını qoruyub saxlamaq üçün

335 Verilәnlәr bazasında sorğunun nәticәsindә ... alınır:

•

Makroslar
Hesabatlar
Cәdvәllәr
Sorğular
Formalar

336 Relyasiya modelindә cәdvәlin nisbәt hesab olunması üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn hansılar ödәnmәlidir? 1.
Cәdvәldә tәkrarlanan kortejlәr ola bilmәz. 2. Cәdvәldә tәkrarlanan atributlar ola bilmәz. 3. Cәdvәlin kortejlәri
eyni struktura malik olmaya da bilәr. 4. Cәdvәldә kortejlәr yalnız ardıcıl yerlәşә bilәr

•

2,3
2,4
1,3
1,2
1,4

337 MS Accessdә indeks nәdir?

•

Sütunlar üzrә xüsusi nizamlama qaydası
Kortejlәr
Heç biri doğru deyil
Verilәnlәrin axtanlmasını sürәtlәndirәn xüsusi nizamlama qaydası
Sәtirlәr üzrә xüsusi nizamlama qaydası
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338 MS Access proqramında mәlumatların axtarışını sürәtlәndirәn vasitә necә adlanır?

•

sahә
yazı
makros
indeks
modul

339 Relyasiya verilәnlәr bazasında yazı anlayışı nәyi bildirir?

•

cәdvәlin sütununu
cәdvәlin sәtrini
açarı
cәdvәli
sütun başlıqlarını

340 Hansı MS Access 2010da obyekt deyil?

•

Forms (Формы/Formalar)
Queries (Запросы/Sorğular)
Tables (Таблицы/Cәdvәllәr)
Keys (Ключи/Açarlar)
Reports (Отчеты/Hesabatlar)

341 Sayğac sahәsinin xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

hәqiqi әdәdlәrin daxil edilmәsinә xidmәt edir
avtomatik artma xassәsinә malikdir
verilәnlәr sahәdә deyil, digәr yerdә yerlәşir, sahәdә isә mәtnin yerlәşdiyi yerin göstәricisi yerlәşir
mәhdud ölçüyә malikdir
pul tipli verilәnlәrin daxil edilmәsinә xidmәt edir

342 Relyasiya verilәnlәr bazasında yazılar harada yerlәşir?

•

Cәdvәllәrdә
Sütunlarda
Yalnız xanalarda
Sәtirlәrdә
Domenlәrdә

343 Hansı tip verilәnlәrdәn MS Accessdә istifadә olunmur?

•

mәntiqi
kompleks әdәd
mәtn
memo
pul

344 Hansı modeldә verilәnlәr cәdvәllәr şәklindә tәsvir olunur?

•

İyerarxik
Obyektyönlü
Şәbәkә
Yuxarıda sadalananların heç birindә
Relyasiya
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345 MS Access proqramında Text (mәtn) tipli sahәnin maksimum uzunluğu (simvolların sayı) nә qәdәr ola
bilәr?

•

255
8
1024
1000
65535

346 Microsoft Access proqramında kortej dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Cәdvәldәki bütün yazılar
Diapozon
Cәdvәlin sütunu
Cәdvәlin sәtri
Cәdvәl

347 Microsoft Access proqramında modul hansı dildә yazılır?

•

C++
Assembler
Visual Basic
Turbo Pascal
AutoCAD

348 Hansı sahә tipi Microsoft Access proqramına aid deyil?

•

Düstur
OLE
Әdәd
Mәtn
Yes/No

349 Atribut nәdir?

•

cәdvәldә sütunun sәrlövhәsi
cәdvәlin sәtri
verilәnlәrin cәdvәldә tәsvir forması
cәdvәlin sütunu
verilәnlәrin tamlığının mәhdudlaşdırılması

350 MS Access aiddir:

•

Obyektyönlü modelә
İyerarxik modelә
Şәbәkә modelinә
Relyasiya modelinә
Ağacşәkilli modelә

351 MS Access¬dә sahә tipi ola bilәnlәri tәyin edin: 1) memo 2) simvol 3) hyperlink 4) currency 5) formula
6)date/ time

•

1, 2, 4, 6
2, 3, 6
1, 3, 4, 6
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1, 3, 5
1, 4, 6

352 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi hansı növ proqram tәminatına aid edilir?

•

Tәtbiqi proqram tәminatına
Xidmәti proqramlara
Әmәliyyat örtüklәrinә
Әmәliyyat sistemlәrinә
İnstrumental vasitәlәrә

353 Verilәnlәr bazası nәdir?

•

insanekspert nәticәlәri ilә müqayisә edilәn, hәr hansı predmet sahәsindә nәticә çıxarmağa imkan verәn kompüter
proqramıdır
böyük informasiya massivlәrinin saxlanması vә emalı üçün proqramlar yığımıdır
xarici yaddaşda xüsusi şәkildә tәşkil edilәn vә saxlanılan hәr hansı obyekt haqqında qarşılıqlı әlaqәli verilәnlәr
yığımıdır
ixtiyari informasiya yığımıdır
verilәnlәrin manipulyasiyasını vә doldurulmasını dәstәklәyәn interfeysdir

354 Verilәnlәr bazasında cәdvәllәr nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

mürәkkәb proqram әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
bazaya verilәnlәri daxil etmәk vә onlara baxmaq üçün
bazanın verilәnlәrini seçmәk vә emal etmәk üçün
verilәnlәri qoruyub saxlamaq üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün

355 Relyasiya verilәnlәr bazasında ilkin açar nәyә xidmәt edir?

•

verilәnlәr bazasında yazının birmәnalı seçilmәsinә
verilәnlәrin müxtәlif strukturları arasında әlaqәyә
sahәnin tipinin göstәrilmәsinә
verilәnlәrin yeni strukturunun tәşkilinә
relyasiya verilәnlәr bazasında müxtәlif cәdvәllәr arasında әlaqәyә

356 SQL nәdir?

•

vebsәhifәlәri proqramlaşdırma dili
aşağı sәviyyәli proqramlaşdırma dili
sorğuların strukturlaşdırılmış dili
verilәnlәr bazasını nişanlama dili
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dili

357 Formalar nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

mürәkkәb proqram әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
bazaya verilәnlәri daxil etmәk vә onlara baxmaq üçün
bazanın verilәnlәrini seçmәk vә emal etmәk üçün
verilәnlәr bazasını qoruyub saxlamaq üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün

358 Verilәnlәr bazasında informasiyanın qorunub saxlanması ünün әsas obyekt nәdir?

•

modul
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•

cәdvәl
sorğu
forma
hesabat

359 Aşağı sәviyyәdәki obyektlәrin yuxarı sәviyyәdә yerlәşәn obyektlәrәdn asılılığını göstәrәn verilәnlәr
strukturu necә adlanır?

•

qraf
cәdvәl
şәbәkә
iyerarxiya
relyasiya

360 Hansı sahәni unikal hesab etmәk olar?

•

informasiya saxlanmayan sahә
artma xüsusiyyәtinә malik olan sahә
unikal adı olan sahә
qiymәtlәri tәkrar olunmayan sahә
başqa yerdә saxlanan informasiya

361 Fәrz edәk ki, verilәnlәr bazasında SOYADI, DOĞULDUĞU İL, GәLİR sahәlәri var. DOĞULDUĞU İL >
1958 AND GәLİR kiçikdir 3500 şәrti üzrә axtarış etdikdә hansı şәxslәrin siyahısı görünәcәk?

•

gәliri 3500dәn az olmayanlar vә 1958ci ildәn sonra doğulanlar
gәliri 3500dәn az olanlar vә 1958ci ildә doğulanlar
gәliri 3500dәn az olanlar vә 1958ci ildә vә ondan sonra doğulanlar
gәliri 3500dәn az olanlar vә ya 1958ci ildә vә ondan sonra doğulanlar
gәliri 3500dәn az olanlar vә 1959cu ildә vә ondan sonra doğulanlar

362 Fәrqli işarәlәrdәn ibarәt sonlu çoxluq ........... adlanır.

•

siqnalların mәcmusu
әlifba
baytlar ardıcıllığı
bit
kod

363 Kod nәdir?

•

iki işarәdәn ibarәt әlifba
nizamlı işarәlәr yığımı
fәrqli elementlәrdәn ibarәt sonlu çoxluq
әvvәlcәdәn tәyin edilmiş şәrti işarәlәr toplusu
mәlumatdakı simvolların sayı

364 İstifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini proseduru necә adlanır?

•

Kriptologiya
Avtorizasiya
Autentifikasiya
İdentifikasiya
Kriptoqrafiya
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365 Simvollar ardıcıllığının kodlaşdırılması üçün mәzmunundan asılı olmayaraq zәruri olan ikilik işarәlәrin
mümkün minimal sayı ....... adlanır.

•

kodun uzunluğu
mәrtәbә vahidi
ikilik әlifba
işarәnin informasiya tutumu
informasiyanın miqdarı

366 Kriptosistemlәri seçin.1. ASCII 2. ГОСТ 2814789 3. Unicode 4. kОИ8 5. DES

•

1, 3, 4
3, 5
1, 2, 3
1, 4, 5
2, 4

367 Kodlaşdırma sistemlәrini seçin.1. ASCII 2. ГОСТ 2814789 3. Unicode 4. kОИ8 5. DES

•

1, 3, 4
3, 4, 5
1, 2, 3
1, 4, 5
2, 3, 4

368 Kompüterin yaddaşı ....... ölçülür.

•

giqabaytlarla
kilobaytlarla
baytlarla
bitlәrlә
meqabaytlarla

369 Nizamlı işarәlәr yığımı necә adlanır?

•

siqnalların mәcmusu
baytlar ardıcıllığı
әlifba
simvol
kod

370 {0, 1} rәqәmlәri cütlüyü hansı әlifbanın elementlәridir?

•

onaltılıq
ikilik
üçlük
onluq
sәkkizlik

371 Kriptoqrafiyanın tarixi mәrhәlәsi deyil:

•

kompüter kriptoqrafiyası
formal kriptoqrafiya
fundamental kriptoqrafiya
“sadәlövh” kriptoqrafiya
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elmi kriptoqrafiya

372 Ic = Iз • K düsturunda K nәyi göstәrir?

•

nizamlı işarәlәr yığımını
kodun uzunluğunu
hәr bir işarәnin daşıdığı informasiyanın miqdarını
әlifbadakı işarәlәrin sayını
mәrtәbәlәrin sayını

373 N = 2I düsturunda N nәyi göstәrir?

•

nizamlı işarәlәr yığımını
kodun uzunluğunu
hәr bir işarәnin daşıdığı informasiyanın miqdarını
әlifbadakı işarәlәrin sayını
mәrtәbәlәrin sayını

374 Mәlumatdakı müxtәlif simvolların sayı necә adlanır?

•

kodun uzunluğu
mәrtәbә vahidi
ikilik әlifba
informasiya tutumu
әlifbanın gücü

375 әlifbanın gücü dedikdә nә başa düşülür?

•

fәrqli elementlәrdәn ibarәt sonlu çoxluq
işarәnin informasiya tutumu
ardıcıllıqdakı müxtәlif simvolların sayı
mәlumatdakı simvolların sayı
nizamlı işarәlәr yığımı

376 İnformasiya tәhlükәsizliyinin konseptual modelinә aid deyil:

•

informasiya sistemi
müdafiә vasitәlәri
informasiya mәnbәlәri
hәmlә mәnbәlәri
hәmlә obyektlәri

377 İnformasiya tәhlükәsizliyinin konseptual modelinә aiddir:

•

texniki tәminat
müdafiә mәqsәdlәri
informasiya sistemlәri
informasiya resursları
informasiyanin emalı

378 1Qbayt neçә bitdir?

•

243
233
220
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210
243

379 1 Mbayt neçә baytdır?

•

250
230
220
210
240

380 Kriptoqrafiya nәdir?

•

informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn sahәdir
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
istifadәçinin tәyini prosedurudur

381 İnformasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn sahә
necә adlanır?

•

Autentifikasiya
Kriptologiya
Kriptoqrafiya
Avtorizasiya
İdentifikasiya

382 Avtorizasiya nәdir?

•

informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn sahәdir
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
istifadәçinin tәyini prosedurudur

383 İnformasiya mühafizәsinin tәşkilati mühafizә vasitәlәrinә aid olanları seçin. 1. mühüm informasiyanın
dәyişikliklәrdәn müdafiәsi üçün şifrәlәnmәsi 2. daxili vә xarici hәmlәlәrin tәhlili 3. mәxfi informasiyanın
yığımı, emalı, saxlanması üçün texniki vasitәlәrdәn istifadә 4. personalın tәlimi 5. barmaqların izinә, sәsә,
yazıya vә әllәrin hәndәsi sxeminә görә tanınma sistemlәri

•

1, 3, 5
2, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 4
2, 3, 4

384 İdarә olunan obyektin vәziyyәtini xarakterizә edәn informasiyanın әks etdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş
tәminat ......... adlanır.

•

riyazi tәminat
informasiya tәminatı
texniki tәminat
hüquqi tәminat
proqram tәminatı
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385 Dinamik bütövlüyün pozulması nә zaman baş verir?1. verilәnlәr paketini yenidәn nizamlayarkәn 2. hәqiqi
olmayan verilәnlәr daxil edildikdә 3. elektron mәktubun sәrlövhәsi vә ya mәktubun özü dәyişdirildikdә 4.
verilәnlәrin surәti çıxarıldıqda 5. әlavә paketlәr daxil edәrkәn

•

2, 3, 4
2, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 4, 5

386 İnformasiya mühafizәsinin tәşkilati mühafizә vasitәlәrinә aid olanları seçin. 1. әmәkdaşlarla iş 2.
informasiyanın surәtinin çıxarılmadan viruslardan müdafiәsi 3. sәnәdlә iş 4. yazıya vә әllәrin hәndәsi sxeminә
görә tanınma sistemlәri 5. personalın mәxfi informasiya ilә işinә sistemli nәzarәt

•

2, 3, 4
2, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 3, 5

387 Autentifikasiya nәdir?

•

informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn sahәdir
istifadәçinin tәyini prosedurudur
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir

388 Kriptologiya nәdir?

•

informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn sahәdir
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
istifadәçinin tәyini prosedurudur
informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir

389 İnformasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsi necә adlanır?

•

Kriptologiya
Avtorizasiya
Autentifikasiya
İdentifikasiya
Kriptoqrafiya

390 Funksional tәyinatına görә informasiya mühafizәsinin mühәndistexniki vasitәlәrinin növünә aid deyil:

•

riyazi
kriptoqrafik
aparat
proqram
fiziki

391 İnformasiyanın mühafizә forması deyil:

•

kompüter piratlığı
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patentlәşdirmә
müәlliflik hüququ
mәhsul işarәsi
mәxfiliyin tanınması

392 İdentifikasiya nәdir?

•

informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn sahәdir
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
istifadәçinin tәyini prosedurudur
informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir

393 Sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması proseduru necә adlanır?

•

Kriptologiya
Avtorizasiya
Autentifikasiya
İdentifikasiya
Kriptoqrafiya

394 İstifadәçinin tәyini proseduru necә adlanır?

•

İdentifikasiya
Kriptoqrafiya
Avtorizasiya
Autentifikasiya
Kriptologiya

395 Statik bütövlüyün pozulması nә zaman baş verir?

•

verilәnlәr әlә keçirildikdә
әlavә paketlәr daxil edildikdә
verilәnlәrin surәti çıxarıldıqda
hәqiqi olmayan verilәnlәr daxil edildikdә
qeyd kitabçasına vә ya iş jurnalına daxil olduqda

396 Hansı hal müәlliflik hüququnu pozmur?

•

leqal nüsxәlәrin sәrt disklәrә yazılması vә bu cür proqram tәminatı ilә kompüterlәrin satışı
qeyrileqal nüsxәlәrin sәrt disklәrә yazılması vә bu cür proqram tәminatı ilә kompüterlәrin satışı
proqram mәhsullarının saxta nüsxәlәrinin yayılması
proqram mәhsullarının kompaktdisklәrә yazaraq onların saxta nüsxәlәrinin hazırlanması
yayılma üçün beynәlxalq rabitә kanalları istisna olmaqla telekommunikasiya vasitәlәrindәn istifadә

397 Müәlliflik hüququnun obyekti deyil: 1. konsepsiyalar 2. proqram mәhsulunun müәllifi 3. verilәnlәr
bazasının yaradıcıları 4. metodlar 5. rәsmi sәnәdlәr

•

2, 3, 4
2, 4, 5
1, 2, 3
1, 4, 5
1, 2, 4

398 Müәlliflik hüququnun obyektidir:
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•

üsullar
kompüter proqramının yaradıcısı
ideyalar
rәsmi sәnәdlәr
metodlar

399 İnformasiya sahәsindә şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin hәyat әhәmiyyәtli maraqlarına hәdәlәrin hansı
kateqoriyaları vardır? 1. Şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr 2.
Müәllif hüquqlarına hәdәlәr 3. Kәnar şәxslәrin qanunauyğun olmayan icazәsiz tәsirlәrinin hәdәlәri 4. Yalan
mәlumatın, yararsız vә yanlış informasiyanın tәsir hәdәlәri 5. şәxsiyyәt azadlığına hәdәlәr

•

2, 3, 5
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 3, 4
2, 4, 5

400 İnformasiya sahәsindә şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin hәyat әhәmiyyәtli maraqlarına hәdәlәrin
kateqoriyaları deyil: 1. Şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr 2. Müәllif
hüquqlarına hәdәlәr 3. Kәnar şәxslәrin qanunauyğun olmayan icazәsiz tәsirlәrinin hәdәlәri 4. Yalan mәlumatın,
yararsız vә yanlış informasiyanın tәsir hәdәlәri 5. şәxsiyyәt azadlığına hәdәlәr

•

2, 5
3, 4, 5
1, 2, 3
1, 5
2, 3, 4

401 İnformasiya tәhlükәsizliyinin konseptual modelinә aid deyil:

•

çixiş istiqamәtlәri
informasiya mәnbәlәri
daxil olma üsulları
müdafiә üsulları
müdafiә istiqamәtlәri

402 Şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli maraqlarının müdafiә olunma
vәziyyәti necә adlanır?

•

kriptoqrafiya
informasiya hüququ
informasiya tәhlükәsizliyi
informasiya tәminatı
hüquqi tәminat

403 İTnin istifadәçilәri vә onu hazırlayanlar arasındakı münasibәt, informasiyanın tәşkili, saxlanması vә
genişlәndirilmәsi prosesindә iştirak edәn subyektlәrin hüquq vә azadlıqlarının möhkәmlәndirilmәsi hansı
tәminat növü ilә tәnzimlәnir?

•

riyazi
informasiya
proqram
texniki
hüquqi
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404 İnformasiya tәminatının funksiyası deyil:

•

informasiyanın şevrilmәsi prosesindә iştirak edәn subyektlәrin hüquq vә azadlıqlarını tәnzimlәyir
idarә olunan obyektin vәziyyәtini xarakterizә edәn informasiyanı әks etdirir
idarәetmә qәrarlarının qәbulunda әsas rol oynayır
avtomatlaşdırılmış sistemlәrin mühüm komponentidir
bilavasitә obyektin tәşkilati strukturu ilә әlaqәdardır

405 Bit nәdir?1. ikilik rәqәm 2. informasiyanın minimal ölçü vahidi 3. kompüter yaddaşının ölçü vahidi 4.
kodun uzunluğu 5. mәrtәbә vahidi

•

1, 3, 5
3, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 5
2, 3, 4

406 ASCII nәdir?

•

informasiya sistemi
kodlaşdırma cәdvәli
say sistemi
proqram mәhsulu
әmәliyyat sistemi

407 Aşağılardakılardan hansı qurğu telefon şәbәkәsindәn istifadә etmәklә qoşulmaq imkanı verir?

•

DVDROM
Plotter
Modem
CDROM
Speakers

408 Adi kameradan fәrqli olaraq rәqәmli kamera hansı funksiyanı tәqdim edir?

•

Fotonun yaddaşda saxlanması üçün plyonkadan istifadә olunur
Fotonu kompyuterә köçürmәk üçün rәqәmli kameranı skanerә qoşmaq olar
Fotonu çap etmәk üçün rәqәmli kameranı printerә qoşmaq olar
Rәqәmli kamerada plyonkadan istifadә olunur
Fotonun yaddaşda saxlanması üçün plyonkadan istifadә olunur

409 MP3 pleerdә dinlәmәk üçün WAV faylının MP3 formatında saxlanması prosesi necә adlanır?

•

Sәsin fasilәlәrlә ötürülmәsi
Sәsin sintezi
Çevirmә
Yazılma
Sәsin fasilәsiz ötürülmәsi

410 İnformasiya texnologiyasının әn mühüm komponentlәri hansıdır?

•

communications technologies
RAM vә ROM
Hardware, software vә communications technologies
Primary, secondary vә cache memory
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Hardware vә shareware

411 WiFi qoşulmanın fәqli cәhәti hansıdır?

•

Ayrılmış kanalla
Netbook  dan internetә qoşulmaq olar
İstәnilәn yerdәn internetә qoşulmaq olar
Yüksәk sürәtli internetә qoşulmaq olar
Notebook – dan internetә qoşulmaq olar

412 . İnternet sәhifәsindә aşağıdakı cәdvәl nә üçün lazım ola bilәr? 79 + 56 1)internet sәhifәsindә qeydiyyatdan
keçmәk üçün 2)spama qarşı yoxlamadır, server әmin olmalıdır ki, elektron daxiletmәni yerinә yetirәn robot deyil
3)bu qrafanı boş qoymaq da olar 4)bu qeydiyyat formasını dolduran robotdur 5)el3ektron daxiletmәdә tәlәb
edilәn sorğulardan biridir

•

2,3,5
3,4,5
1,2,5,
1,3,4
2,3,4

413 Tәşkilat daxilindә İnternet bağlantısından istifadә edәrkәn hansı kateqoriyalı resurslardan faydalanmaq olar:

•

Siyasәt vә dinin tәbliği, suiqәsd vә hipnoz
Online video vә musiqi, İnternetdәn proqramların endirilmәsi, Bloqlar
İşgüzar fәaliyyәtә aid vә etik normala uyğun olan bütün kateqoriyalı İnternet resurslarından
Әylәncә, İdman, Sosial şәbәkәlәr
Tanışlıq vә nikah agentliklәri,

414 Şәbәkәdә istifadәçilәrin birgә istifadә etmәdiklәri resurs necә adlanır?

•

monitor
printer
datakart
plotter
skaner

415 Hansı vebsaytlar alış vә maliyyә әmәliyyatlari üçün tәhlükәsiz hesab olunur:

•

ünvanları “ftps”lә başlayan
ixtiyari
ünvanları “https” lә başlayan
ünvanları “http” lә başlayan
ünvanları “ftp”lә başlayan

416 İP ünvan nәyi göstәrir?

•

bütün yuxarıda sadalananları
kompüterin şәbәkәdә unikal ünvanını
kompüterin(şәbәkә kartının) unikal fiziki ünvanını
şәbәkә kartının fiziki ünvanını
kompüterin şәbәkәyә unikal birlәşmә növünü

417 @ işarәsi harada istifadә edilir?
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•

Heç yerdә istifadә edilmir
Xarici ölkәnin ev ünvanında
Vebsәhifәnin ünvanında
Elektron poçt ünvanında
Müasir poçt ünvanında

418 LAN (Local şәbәkә) harada istifada oluna bilәr?

•

AEthernet
Yalnız İki tәşkilat arasında
Bir tәşkilat daxilindә
Bir necә tәşkilatı birlәşdirmәk üçün
iki şәhәr arasında

419 İCQ nәdir

•

Hipermәtnlәrә baxmaq üçün nәzәrdә tutulmuş proqramlardır.
Verilәnlәrin arxivini tәşkil edir
Faylların ötürülmәsini tәşkil edir.
Hal – hazırki vaxtda İnternetә qoşulmuş insanın İP – ünvanın axtarışını tәşkil edir.
İstifadәçinin deytaqramlarının ötürülmәsini tәşkil edir

420 LAN şәbәkәsi hansı texnologiyalar әsasında qurula bilәr?

•

Arpanet
AEthernet
Ethernet
WiFi
WinMax, Blütuz

421 New Message pәncәrәsindә CC: sahәsindә nә yazılır?

•

Heç nә yazılmır
Mәktubu göndәrәcәyimiz şәxsin ünvanı
Mövzu
Mәktubun nüsxәsini alacaq şәxslәrin ünvanları
Mәktubu göndәrәn şәxsin ünvanı

422 Multimediya nәdir?

•

Video montaj proqram vasitәlәri
Kompyuterdә yalnız mәtnin vә sәsin birlәşdirilmәsini tәmin edәn aparat vasitәlәri
Kompyuterdә mәtnin, qrafikanın, sәsin, animasiyanın birlәşdirilmәsini tәmin edәn aparat vә proqram vasitәlәri
Film göstәrәn proqram vasitәlәri
Kompyuterdә yalnız qrafikanın vә animasiyanın birlәşdirilmәsini tәmin edәn aparat vasitәlәri

423 HTML nәdir?

•

Proqramlaşdırma dili
Protokol
Şәbәkә proqram tәminatı
Hipermәtni nişanlama dili
Alqoritmik dil

424 Elektron kommersiya hansı imkanları әldә etmәk üçündür?
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•

Qlobal biznes istifadәsi
İnternetin vasitәsilә marketinq tәdbirlәrini hәyata keçirmәk imkanı
Kompyuter şәbәkәlәrindәn istifadә etmәklә alqısatqı, servis xidmәti hәyata keçirmәk, marketinq tәdbirlәri keçirmәk
imkanı
Şәbәkәdә bazarlıq hәyata keçirmәk imkanı
GANda servis xidmәtlәrini

425 Ofisinizdә kompyuterlәr arası bağlantı var. fayl vә printerlәri bölüşә bilirsiniz. Bu bağlnatı necә adlanır.

•

WAN
WWW
LAN
FTP
HTTP

426 İntranet nәdir?

•

Modem
xarici istifadәçilәri özünә daxil edir
tәşkilatın xüsusi şәbәkәsi
sistemi qeydә alan şәbәkә
şәbәkә әmәliyyat sistemi
[yeni cavab]

427 İstifadәçi veb  sәnәdi çağırmaq üçün brauzerdә yazdığı ünvan necә adlanır?

•

FTP
HTT
URL
HTTP
WWW

428 TEQ nәdir?

•

Proqram dili
PHP operatoru
Alqoritmik dilin operatoru
İnformasiyanin ötürülmә vahidi
HTML dilinin operatoru

429 Elektron poçt vasitәsilә mәlumatların ötürülmәsi protokolu hansıdır?

•

POP
İP
FTP
TCP
SMPT

430 HTML nәdir?

•

Proqramlaşdırma dili
Protokol
Şәbәkә proqram tәminatı
Hipermәtni nişanlama dili
Alqoritmik dil
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431 DNS nәdir?

•

Domen ünvanlaşdırma dili
Şәbәkә seansı
Şәbәkә proqram tәminatı
Domen ünvanlaşdırma sistemi
Domen adları sistemi

432 Sadalananlardan hansı vebsәhifә formatıdır?

•

pop
ftp
htm
htp
mht

433 Ümumdünya İnternet günü nә vaxt qeyd olunur?

•

9 fevral
20 mart
17 may
28 aprel
7 noyabr

434 Microsoft Outlook proqramında ünvan kitabçası nә üçün istifadә edilir?

•

Göndәrilәn vә gәlәn mәktubların ünvanı avtomatik bu kitabda qeyd edilir
Göndәrilәn mәktubların ünvanı avtomatik bu kitabda qeyd edilir
İstәnilәn elektron poçt ünvanını yadda saxlamaq üçün
Göndәrilәn mәktubların ünvanlarını yaddaşa yazmaq üçün
Gәlәn mәktubların ünvanlarını yaddaşa yazmaq üçün

435 http//www google com 24 ## 12 1 2 @ işarәsi harada istifadә edilir?

•

Heç yerdә istifadә edilmir
Xarici ölkәnin ev ünvanında
Vebsәhifәnin ünvanında
Elektron poçt ünvanında
Müasir poçt ünvanında

436 MİE pәncәrәsindә Избранное düymәsini kliklәdikdә nә baş verir?

•

Избранное qovluğunda әvvәlcәdәn saxlanılan sәhifәlәr siyahısı yüklәnir
Ekrandakı sәhifә Избранное qovluğuna әlavә edilir
Избранное pәncәrәsın sәhifәlәr yüklәnir
İnternet sәhifәsinin sağ hissәsindә pәncәrә açılır
Ekrandakı sәhifә yüklәnir

437 Google axtarış sistemindә emblem axtarmaq üçün hansı düymәdәn istifadә edilir?

•

Şәkillәr
Әtraflı axtarış
Qovluq
Qruplar
Seçimlәr
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438 Lokal vә Qlobal hesablama şәbәkәlәri arasında fәrqi nәdir?

•

Lokal vә Qlobal hesablama şәbәkәlәri arasında heç bir fәrq yoxdur
Lokal şәbәkә birbirindәn yaxın mәsafәdә yerlәşәn kompyuterlәri, qlobal şәbәkә coğrafi olaraq uzaq mәsafәdә
yerlәşәn kompyuterlәri birlәşdirir
Lokaldan şәxsi şirkәtlәrdә, Qlobal şәbәkәdәn isә dövlәt vә beynәlxalq tәşkilatlar istifadә edir
Lokal şәbәkәdә yüksәk sürәtli rabitә kanalı istifadә olunur, qlobal şәbәkәdә yox
Lokal şәbәkә fәrdi kompyuterlәri vә serverlәri birlәşdirir, qlobal şәbәkә isә superkompyuterlәri birlәşdirir

439 Hansı texnologiyalar İnternet sәhifәlәri hazırlanarkәn istifadә oluna bilәr?

•

PHP, Perl, ASP, Diyez
HTML, Alqol, Pascal
PHP, Perl, ASP, HTML
Delphi, C, FoxPro, Diyez
Alqoritm, Tilda, Fortran

440 Provayder kimdir?

•

İnternet xidmәtlәrini tәchiz edәn tәşkilat
İnternet kartları satışını tәşkil edәn tәşkilat
İnternetә nәzarәt edәn tәşkilat
İnterneti yaradan tәşkilat
İnternet xidmәtlәrini satan tәşkilat

441 Windows әmәliyyat sistemindә email ilә işlәmәk üçün hansı proqramdan istifadә edilә bilәr?

•

Gmail
Windows
Outlook Express
Hotmail
Norton Commander

442 Elektron poçt işarәsi hansıdır?

•

@
$
&
#
%

443 İnternetdә hansı xidmәtlәr ola bilәr?

•

Nağıllar, xarici maşın şәkillәri, email vә s
İnternet sәhifәlәri, mahnılar, kitabxanalar vә s
Yalnız FTP, WWW
Oyunlar, mәktublaşmalar, dediqodular, lәtifәlәr vә s
email, WWW, FTP

444 WWW nәdir?1)World wrap workbench 2)World Wide Web 3)Windows Word Wordpad 4) Wrap
Workbench World 5)İNTERNET

•

5
1
2
3
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4

445 MSIE nәdir?1)әmәliyyat sistemi 2)Şәbәkә әmәliyyat sistemi 3)Microsoft İnternet Explorer 4)İnternetә daxil
olmaq üçün proqram 5)İnternet sәhifәsinin axtarışına, baxılmasına imkan yaradan brauzer

•

1,3,5
2,3,4
1,2,3
1,3,4
3,4,5

446 İnternet nәdir?

•

İnternet – WWW xidmәtidir
İnternet – Beynәlxalq tәşkilatdır
İnternet – Әmәliyyat sistemidir
İnternet – Beynәlxalq lokal kompyuter şәbәkәsidir
İnternet – Beynәlxalq qlobal kompyuter şәbәkәsidir

447 Google axtarış sistemindә Mәn şanslıyam düymәsi nә üçün istifadә edilir?

•

Axtarılan obyekti cәld tapır
Axtarılan obyektә aid İnternet sәhifәsini birbaşa yüklәyir
Axtarılan obyektә aid İnternet sәhifәlәrinin siyahısını yüklәyir
Axtarılan obyektin olduğu İnternet sәhifәlәri avtomatik olaraq tәktәk yüklәyir
Axtarılan obyekt üzrә әtraflı axtarış aparır

448 Multimedia texnologiyaları nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq üçün
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatı üçün
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı üçün
real tәsvirlәrin vә sәsin emalı üçün
Yalnız Audio emalı üçün

449 Bir mәktubu eyni zamanda bir neçә ünvana göndәrmәk mümkündürmü?

•

Maksimum 256 ünvana göndәrmәk olar
Yalnız 1 ünvana göndәrmәk olar
Olmaz
65536 ünvana göndәrmәk olar
Mәktubun әslini 1 ünvana, surәtini 256 ünvana göndәrmәk olar

450 Göndәrilәn mәktublar adәtәn hansı qovluqda saxlanılır?

•

Heç bir qovluqda saxlanmır
Inbox
Outbox
Delete
Sent Items

451 Şәbәkә administratorun vәzifәlәri hansı funksiyalar daxil ola bilәr?
ancaq “A” vә “C”
şәbәkә tәhlükәsizliyi mәsәlәlәri
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•

şәbәkә kompüterlәrinin ünvanlarının tәyini vә şәbәkә protokollarının ışә salınması
bütün sadalananlar
sәbәkә kompüter istifadәçilәrinin tanınması vә onlara istifadә üçün hüquq verilmәsi

452 Veb sәhifәyә çapda nәşr edilmiş müәllifin mәqalәsini hansı şәrtlәrlә yerlәşdirmәk olar?

•

müәllifin adı vә müәllifin icazәsi
mәqalә müәllifinin vә ya nәşr edәnin icazәsilә
müәllifin adı vә mәnbә göstәrilmәklә
müәllifin icazәsi vә ona ödәniş olarsa
nәşr edilmiş mәqalә müәllif tәrәfindәn qorunmursa

453 İCMPnәdir

•

Server vә müştәri birlәşmәsi ilә işlәyәn protokoldur
İPünvanları aparat unvanlara çevirәn protokoldur
İnternetdә mәlumatların idarә olunması protokoludur
Birlәşmә tәlәb etmәyәn protokollarla ötürülәn paketlәrdir
Domenlәr haggında informasiya almag üçün protokoldur

454 İPnәdir

•

Web sәhifәlәr arası әlaqә protokoludur
Fayılları ötürmә protokoludur
Paketlәrin bir kompüterdәn yalnız iki komputerә daşınmasını tәmin edәn protokoldur.
Paketlәrin bir kompüterdәn digәr komputerlәrә daşınmasını tәmin edәn protokoldur.
Mәktubları ötürmә protokoludur

455 Faylın adındakı ikinci hissә nәyi bildirir?

•

Faylın yaranma tarixini
Faylın ölçüsünü
Fayla qoyulan ixtiyari adı
Faylın tipini
Heç bir mәnası yoxdur

456 Aşağıdakılardan hansı әmәliyyat sistemi deyil? 1. MS Word 2. Linux 3. Safari 4. MS DOS 5.Unix

•

4,5
2,3
1,2
1,3
3,5

457 Windows sistemindә hәr hansı obyekt üzәrindә mausun sağ düymәsini sıxdıqda nә baş verir?

•

Proqram işә düşür
Obyekt seçilir
Obyekt açılır
Start (Пуск) menyusu açılır
Kontekst menyu açılır

458 Tәtbiqi proqram paketi dedikdә nә başa düşülür?
Kompüterә әlavә xidmәtlәr göstәrәn proqramlar
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•

İnterfeysinin imkanlarını genişlәndirәn proqramlar
Әmәliyyat sistemlәrinin imkanlarını genişlәndirәn proqramlar
Müәyyәn sinfә aid olan mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulan proqramlar
Xidmәti proqramlar

459 Tәtbiqi proqram tәminatına daxildir:

•

Tәtbiqi proqram paketlәri, texniki xidmәt proqramları
Universal proqramlar, әmәliyyat sistemlәri
Әmәliyyat sistemlәri, texniki xidmәt proqramları
Tәtbiqi proqram paketlәri, istifadәçinin işçi proqramları
İstifadәçinin işçi proqramları, әmәliyyat sistemlәri

460 Yaşayış mühitini yoluxdurma üsullarına görә.......... virusları mövcuddur.

•

Ziyansız, tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli
Rezident, qeyrirezident
Kompanyon, soxulcan, parazit, tәlәbә, stels, polimorf, makrovirus
Fayl, yüklәmә, faylyüklәmә, şәbәkә
Lokal, şәbәkә

461 Promt proqramı nә üçün nәzәrdә tutulmuş proqramdır?

•

Prezentasiyalar yaratmaq üçün
ӘSin işini tәnzimlәmәk üçün
.html formatlı faylları adi formata çevirmәk üçün
Tәrcümә işlәrini hәyata keçirmәk üçün
Viruslarla mübarizә üçün

462 Texniki xidmәt proqramlarını tәrkib hissәlәri hansılardır?

•

Test proqramı vә әmәliyyat sistemlәri
Tәtbiqi proqramlar vә antivirus proqramları
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә arxivlәşdirmә proqramı
Test proqramlarıı vә xüsusi nәzarәt proqramları
Xüsusi nәzarәt proqramları vә Norton Commander

463 Texniki xidmәt proqramlarının vәzifәsi nәdir?

•

Verilәnlәrin bәrpası vә arxivlәşdirmә
İstifadәçiyә әlavә xidmәt etmәk vә ӘSin imkanlarını genişlәndirmәk
İstifadәçiyә yeni interfeys tәqdim etmәk
Kompüterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aşkar etmәk
Fayl sisteminә vә disklәrә xidmәt

464 Windows Explorer proqramı .... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

qrafik işlәrin yerinә yetirilmәsi
hesabatların aparılması
mәtnlәrin yaradılması
fayl vә kataloqların idarә edilmәsi
musiqi disklәrinin oxunması

465 Yüklәmә virusunun әsas xüsusiyyәti hansıdır?
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•

Şәbәkә sistemini pozur
Hәm faylları, hәm dә disklәri zәdәlәyir
Faylları zәdәlәyir
Disklәrin yüklәmә sektorunu zәdәlәyir
Faylların surәtini yaradır

466 Tәtbiqi proqram deyil:

•

qrafik prosessor
verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәri
ekspert sistemi
mәtn prosessoru
texniki xidmәt proqramları

467 Hansı sıradakı simvollardan faylın xüsusi adında istifadә etmәk olar?

•

*, @, >
=, ?, @
?, =, &
@, #, $
*, <, >

468 Aşağıdakılardan hansılar MS Office paketinә aid olan proqramlarda yaradılmış faylların
genişlәndirilmәsidir? 1) .exe 2) .ppt 3) .doc 4) .xls 5) .for

•

1,3,4
3,4,5
2,3,4
1,2,3
1,4,5

469 Xidmәti proqramlara aiddir:

•

Örtüklәr, utilitlәr, test proqramları
Әmәliyyat sistemlәri, tәtbiqi proqram paketlәri
Antivirus vasitәlәri, xüsusi nәzarәt proqramları, kompilyatorlar
Örtüklәr, texniki xidmәt proqramları, antivirus vasitәlәri
Utilitlәr, antivirus vasitәlәri, translayatorlar

470 Windows 7 әS–dә pәncәrә növlәrini göstәrin: 1. qovluq pәncәrәsi 2. sәnәd pәncәrәsi 3. әlavәlәr pәncәrәsi 4.
dialoq pәncәrәsi 5. sorgu sisteminin pәncәrәsi 6. sistem vә tәtbiqi proqram pәncәrәsi

•

3, 4, 5, 6
1, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 5
1, 3, 4, 6

471 Translyator proqramı ...:

•

Proqramın operatorlarını yerinә yetirir
Dәyişәnin qiymәtini dәyişmәsi vә ona baxış üçün vasitә tәqdim edir
Proqramın mәtnini maşın koduna çevirir
Şәrhlәri maşın dilinә tәrcümә edir.
Mәtnin redaktәsini hәyata keçirir
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472 C:\DOC\SENED.TXT faylı verilmişdir. Faylın yerlәşdiyi qovluq hansıdır?

•

C:\
SENED.TXT
C:\DOC\SENED.TXT
DOC
TXT

473 MS Explorer proqramında (Проводниk) qovluğun solunda olan ► işarәsi nәyi göstәrir?

•

Mövcud faylın әvәz edilmәsi tәsdiq olunur
Fayllar dispetçerinә mәlumat göndәrilir
Faylların surәtinin köçürülmәsi yerinә yetirilir
Tәrkibindә birbirinә daxil olan qovluqları saxlayır
Diskin defraqmentlәşdirilmәsi aparılmalıdır

474 Aşağıdakılardan hansı tәtbiqi proqram tәminatına aid edilmir?

•

Corel Draw
Paradox
dBase
Dream Weaver
Norton Utilities

475 Aşağıdakılardan hansı Windows7 әmәliyyat sisteminin standart proqramı deyil?

•

Prompt
Paint
NotePad
WordPad
Kalkulyator

476 Aşağıdakılardan hansı fayl sistemidir?

•

NTFS
EXE
RTF
PAT
COM

477 Проводниk (Explorer) proqramı ... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

verilәnlәr bazasının tәşkili
fayllar, qovluqlar vә әlavәlәrlә iş
diskin tәmizlәnmәsi
sәrt diskin fraqmentlәrә bölünmәsi
elektron tәqdimatların tәşkili

478 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğru deyil?

•

obyektlәrin qrup şәklindә yerini dәyişmәk olar
obyektlәri qrup şәklindә qeyd etmәk olar
obyektlәri qrup şәklindә silmәk olar
obyektlәri qrup şәklindә yaratmaq olar
obyektlәri qrup şәklindә köçürmәk olar
73/102

11/18/2016

479 Aşağıdakılardan hansı qrafik fayl deyil?

•

şәkil.ppt
şәkil.gif
şәkil.bmp
şәkil.jpg
şәkil.tiff

480 Aşağıdakılardan hansılar MS Word proqramının fayllarıdır? 1) .rtf 2) .xlsx 3) .bmp 4) .docx 5) .sys

•

4,5
2,5
1,2
1,4
3,4

481 Windows 7 әmәliyyat sistemindә mausun sol düymәsini ekranın sağ aşağı küncündә sıxsaq, nә baş verәr?

•

Heç nә baş vermәyәcәk
Ekranda olan bütün açıq pәncәrәlәr mәsәlәlәr panelinә düşәcәk
Ekranda olan bütün açıq pәncәrәlәr bağlanacaq
Ekranda olan bütün açıq pәncәrәlәr görünmәz olacaq
Ekranda olan bütün pәncәrәlәr tam ekran olacaq

482 Aşağıda sadalananlardan hansılar әmәliyyat sistemi deyil? 1. BIOS 2. Netscape Navigation 3. Linux 4.
UNIX 5. MS DOS 6. MAC OS

•

2,4
4,5
3,6
1,2
1,6

483 Tәtbiqi proqramları seçin: 1. Kaspersky 2. Excel 3. Norton Commander 4. Internet Explorer

•

1,3
3,4
2,4
1,2
1,3,4

484 İnformasiya resurslarından istifadәsinә görә әmәliyyat sistemlәri hansı tәsnifata bölünür?

•

biristifadәçi vә çoxistifadәçi
Lokal vә şәbәkә
şәbәkә vә çoxmәsәlәli
paket vә vaxt bölgüsü
birmәsәlәli vә çoxmәsәlәli

485 Kompyüterin fәaliyyәtini tәşkil vә idarә edәn proqramlar toplusu necә adlanır?

•

Tәtbiqi proqramlar
Xidmәti proqramlar
Şәbәkә proqramları
Әmәliyyat sistemi
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Sistem proqramları

486 .... fәrdi kompüterin proqram tәminatının tәrkibinә daxil deyildir.

•

Tәtbiqi proqramlar
Aparat vasitәlәri
Әmәliyyat sistemlәri
Proqramlaşdırma sistemlәri
Translyatorlar

487 Windows Explorer (Проводниk) dialoq pәncәrәsinin sol hissәsindә hansı informasiya әks olunur?

•

Seçilıniş obyektin xüsusiyyәtlәri
Seçilmiş obyektlәr üçün әmәliyyatlar
Kompüterdәki bütün qovluqların iyerarxik strukturu
Axtarış sistemi
Cari qovluqdakı obyektlәr

488 !, ?, *, +, #, $, %, @, kiçikdir , > simvollardan neçәsindәn Windows әSdә faylın adında istifadә etmәk
olar?

•

6
5
3
4
7

489 Faylların adları vә genişlәnmәlәri birbirindәn hansı simvolla ayrılır?

•

Heç bir simvolla
.
;
:
?

490 Fayl adında bu simvollar ola bilmәz:

•

<|?* &/\:"
< | ? * % / \ :"
+ _| ? * / \ : "
><|?* /\:"
$ <# ?* /\:"

491 Düzgün olmayan qovluq adını göstәrin.

•

Suitimator_1
SIGMA < ITOG
SIGMA
SIGMA11+ITOG
SIGMA.TXT

492 Aşağıdakı proqramlardan hansı xidmәti proqramlardır? 1. Cәdvәl prosessorları 2. Kommunikasiya paketlәri
3. Verilәnlәrin arxivlәşdirilmәsi proqramları 4. Antivirus proqramları

•

3,4
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2,4
1,4
2,3,4
1,3,4

493 Windows әSdә fayl vә qovluqları aşağıdakı üsullardan neçәsi ilә nizamlamaq olar? 1. faylın ölçüsünә görә
2. son dәyişiklik tarixinә görә 3. әlifba sırasına görә 4. adındakı simvolların sayına görә 5. tipinә görә

•

5
3
2
1
4

494 Windows 7 әSdә qovluq pәncәrәsinin başlıq sәtrindәn mausun sol düymәsi ilә sıxıb ekranın sol tәrәfinә
çırpıb buraxsaq nә baş verәr?

•

Qovluq pәncәrәsi ekranın sağ yarısını örtәcәk
Heç nә baş vermәyәcәk.
Qovluq pәncәrәsindәn başqa digәr pәncәrәlәr mәsәlәlәr panelinә düşәcәk
Qovluq pәncәrәsi ekranı tam örtәcәk
Qovluq pәncәrәsi ekranın sol yarısını örtәcәk

495 Office proqramları hansı növ proqramlara aid edilә bilәr?

•

İnstrumental proqramlara
Sistem proqramlarına
Tәtbiqi proqramlara
Xidmәti proqramlara
Әmәliyyat sistemlәrinә

496 Sәbәkә proqram tәminatı ...

•

İnterfeysin imkanlarını genişlәndirir
Şәbәkәnin resurslarını idarә edir
Sistem proqram vasitәsi yaradır
Tәtbiqi proqram paketi yaradır
Yeni proqram vasitәlәri yaradır

497 Antivirusların hansı növlәri var?

•

Hәkimproqramlar, müfәttişlәr, filtrlәr, vaksinlәr, yüklәmә
Detektorlar, hәkimproqramlar, müfәttişlәr, filtrlәr, vaksinlәr
Vaksinlәr, hәkimproqramlar, müfәttişlәr, fayl, filtrlәr
Filtrlәr, fayl, örtüklәr, vaksinlәr, detektorlar
Müfәttişlәr, detektorlar, hәkimproqramlar, şәbәkә

498 Hansı cәrgәdә yalnız arxiv fayllarının genişlәnmәlәri göstәrilmişdir?

•

.zip, .rar, .arj, .cab
.mdb, .doc, .xls, .ppt
.ppt, .xls, .arj, .zip
.zip, .rar, .pas, .cab
.cdr, .psd, .arj, .zip
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499 Proqram tәminatı nәdir?

•

Xüsusi nәzarәt proqramı
Kompyuterin fәaliyyәti, informasiyanın emalının tәşkili vә idarә edilmәsi üçün istifadә olunan proqramlar kompleksi
Tәtbiqi proqramlar üçün normal mühitin tәmin edilmәsi üçün istifadә olunan proqramlar
İnformasiya mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan proqram
Әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirәn proqram

500 Virus alqoritminin xüsusiyyәtlәrinә görә.......... virusları mövcuddur.

•

Lokal, şәbәkә
Ziyansız, tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli
Fayl, yüklәmә, faylyüklәmә, şәbәkә
Kompanyon, soxulcan, parazit, tәlәbә, stels, polimorf, makrovirus
Rezident, qeyrirezident

501 Sistem proqram tәminatının tәrkib hissәlәri hansılardır?

•

Әmliyyat sistemlәri, proqramlaşdırma sistemlәri, tәtbiqi proqramlar
Xidmәti proqramlar, alqoritmik dillәr, tәtbiqi proqram paketlәri
Arxivlәşdirmә proqramları, tәtbiqi proqramlar, әmәliyyat sistemlәri
Әmәliyyat sistemlәri, xidmәti proqramlar, örtük proqramları
Xidmәti proqramlar, antivirus proqramları, tәtbiqi proqramlar

502 Utilitlәrin funksiyası nәdir?

•

Müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәllini tәşkil etmәk üçün istifadә edilәn proqram
Verilәnlәrin emalının kömәkçi әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan proqram
İnformasiyanın mübadilәsini hәyata keçirmәk üçün istifadә olunan proqram
Kompüterә qoşulan xarici qurğuların parametrlәrini tәyin etmәk üçün istifadә edilәn proqram
Kompüter ilә istifadәçi arasında dialoq yaratmaq üçün istifadә edilәn proqram

503 Sistem proqram tәminatının әsas funksiyası:

•

Müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәllini tәşkil etmәk
Kompüter ilә istifadәçi arasında dialoq yaratmaq
Kompyuterin işini vә informasiyanın emalı prosesini idarә etmәk
İnformasiyanın mübadilәsini hәyata keçirmәk
Kompüterә qoşulan xarici qurğuların parametrlәrini tәyin etmәk

504 Proqram tәminatının nüvәsi nәdir?

•

Fayl sistemi
Әmәliyyat sistemi
Tәtbiqi proqramlar
Xidmәti proqramlar
Utilitlәr

505 Yaşayış mühitinә görә.......... virusları mövcuddur.

•

Kompanyon, soxulcan, parazit, tәlәbә, stels, polimorf, makrovirus
Fayl, yüklәmә, faylyüklәmә, şәbәkә
Ziyansız, tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli
Lokal, şәbәkә
Rezident, qeyrirezident
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506 Destruktiv imkanlarına görә.......... virusları mövcuddur.

•

Kompanyon, soxulcan, parazit, tәlәbә, stels, polimorf, makrovirus
Fayl, yüklәmә, faylyüklәmә, şәbәkә
Ziyansız, tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli
Lokal, şәbәkә
Rezident, qeyrirezident

507 MS Office paketinә daxil deyil: 1) Power Point 2) Windows XP 3) Access 4) Winzip 5) Excel

•

1,3
4,5
1,5
2,4
3,4

508 Faylın tam adı hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

D://Windows\\sәnәd.txt
D:/Windows\sәnәd.tx
D:/Windows/sәnәd.txt
D:\Windows\sәnәd.txt
D:\\Windows/sәnәd.txt

509 Faylda saxlanan informasiyanın tipi nә ilә müәyyәn olunur?

•

Faylın ölçüsü ilә
Faylın saxlandığı qovluqla
Faylın adı ilә
Faylın atributu ilә
Faylın genişlәnmәsi ilә

510 Aşağıdakı әmәliyyatlardan hansıları pәncәrәlәrlә iş zamanı yol verilmәyәn әmәliyyatdır?

•

Açmaq
Döndәrmәk
Yerdәyişmә
Bәrpa etmәk
Bağlamaq

511 Aşağıdakılardan hansı örtük proqramlara aiddir?

•

WordPad
Excel
Power Point
Norton Commander
Windows 7

512 Proqramlaşdırma sisteminin әsas mәqsәdi nәdir?

•

İnformasiyanı kәnar müdaxilәlәrdәn qorumaq
İstifadәçinin konkret mәsәlәlәrini hәll etmәk
Yeni proqram vasitәlәri yaratmaq
İnterfeysinin imkanlarını genişlәndirmәk
Әmәliyyat sistemlәrinin imkanlarını genişlәndirmәk
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513 Windows әSdә fayl vә qovluqları aşağıdakı üsullardan neçәsi ilә nizamlamaq olar? 1. faylın ölçüsünә görә
2. son dәyişiklik tarixinә görә 3. әlifba sırasına görә 4. adındakı simvolların sayına görә 5. tipinә görә

•

2
1
5
4
3

514 Aşağıdakılardan biri tәtbiqi proqram deyil:

•

Access
Excel
Adobe Photoshop
Linux
Internet Explorer

515 Arxiv fayllar üçün hansı genişlәnmәlәrdәn istifadә olunur: 1) .zip 2) .gif 3) .doc 4) .xls 5) .rar

•

1,4
2, 3
1,3
2,5
1,5

516 Drayverlәr proqram tәminatının hansı növünә aid edilir?

•

İxtisaslaşdırılmış proqramlara
Sistem proqram tәminatına
Xüsusi nәzarәt proqramlarına
Әmәliyyat sistemlәrinә
Tәtbiqi proqram tәminatına

517 Aşağıdakılardan biri Fayl üçün xarakterik deyil:

•

Fayl adının birinci hissәsi istifadәçi tәrәfindәn verilir.
Faylın adı iki hissәdәn ibarәtdir.
Fayllar müxtәlif tipli olur.
Fayl adının genişlәnmәsi mütlәq 3 simvoldan ibarәt olmalıdır.
Fayl adının ikinci hissәsi faylın tipi haqqında mәlumat verir.

518 әmәliyyat sisteminin kompüterә qoşulan qurğularla әlaqәsini tәmin edәn kompüter proqramı necә adlanır?

•

örtük
arxivlәşdirmә proqramı
translyator
brauzer
drayver

519 Antivirus proqramlarının tiplәri hansılardır? 1. Vaksin 2. Yüklәmә 3. Detektor 4. Şәbәkә 5. Filtr
1, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 4
2, 3, 4

•
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•

1, 3, 5

520 Aşağıdakılardan hansı әmәliyyat sistemi deyil? 1. MS Outlook 2. UNIX 3. Linux 4. Opera 5. MS DOS

•

3,5
1,4
2,3
2,4
1,5

521 Faylın tam adında ........ göstәrilmir:

•

Qovluğun adı
Faylın ölçüsü
Altqovluğun adı
Diskin adı
Faylın tipi

522 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn neçәsi tәtbiqi proqramdır? 1. MS Excel 2. Defrag 3. NotePad 4. MS Paint 5. Drive
Space 6. Control Panel

•

5
1
2
3
4

523 Fövqәladә hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
verilәnlәri çeşidlәmәk, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa¬hәlәrә yazmaq lazım olduqda
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün¬dә saxlayır vә sapmalar olduqda

524 Cәmlәyici hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
verilәnlәri xüsusi qruplarda bir¬lәş¬dirmәk, çeşidlәmәk, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa¬hәlәrә yazmaq lazım
olduqda
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün¬dә saxlayır vә sapmalar olduqda

525 Xüsusi hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün¬dә saxlayır vә sapmalar olduqda
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
verilәnlәri xüsusi qruplarda bir¬lәş¬dirmәk, çeşidlәmәk lazım olduqda
şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman

526 Müntәzәm hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
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•

idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
verilәnlәri aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa¬hәlәrә yazmaq lazım olduqda
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün¬dә saxlayır vә sapmalar olduqda

527 WIMP – interfeys hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçinin әmr¬lәrinә әsasәn kompyuter bu әmrlәri yerinә yetirir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış informasiya resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim edir
insanla kompyuter arasında “da¬nışıq” yaradir

528 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafnın 1ci mәrhәlәsi hansıdır

•

“elektron” texnologiyası
“әl” texno¬lo¬giyası
“mexaniki” texno¬lo¬giya
“elektrik” tex¬nologiyası
“kompyuter” texnologiyası

529 Paket İT interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

insanla kompyuter arasında “da¬nışıq” yaradir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçinin әmr¬lәrinә әsasәn kompyuter bu әmrlәri yerinә yetirir

530 Sәbәkә İT interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

insanla kompyuter arasında “da¬nışıq” yaradir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçinin әmr¬lәrinә әsasәn kompyuter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa¬dә¬çiyә tәqdim edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir

531 SILK – interfeys hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçinin әmr¬lәrinә әsasәn kompyuter bu әmrlәri yerinә yetirir
insanla kompyuter arasında “da¬nışıq” yaradir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim edir

532 әmr interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

insanla kompyuter arasında “da¬nışıq” yaradir
istifadәçinin әmr¬lәrinә әsasәn kompyuter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa¬dә¬çiyә tәqdim edir
informasiyanın emalı prosesinә avto¬matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay¬lan¬mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa¬dәçilәrlә dialoq yaradır

533 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İSnin inkişafının 1ci mәrhәlәsi hansıdır?
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•

İS vә tәş¬ki¬lat¬lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
hesablama mәrkәzlәrindә kollek¬tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
aparat vasitә¬lә¬rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
IBM/360 se¬riyalı EHMin yayılması

534 Mәsәlәlәrin vә informasiyanın emalı proseslәrinin növ¬lәrinә görә İSnin inkişafının 1ci mәrhәlәsi
hansıdır?

•

strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
hesablama mәrkәzlәrindә kollek¬tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması
İS vә tәş¬ki¬lat¬lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
IBM/360 se¬riyalı EHMin yayılması
aparat vasitә¬lә¬rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı

535 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İSnin inkişafının 3cü mәrhәlәsi hansıdır?

•

strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
hesablama mәrkәzlәrindә kollek¬tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması
istifadәçinin tәlәba¬tının maksimum ödәnilmәsi vә kompyuter mühitindә uyğun interfeysin tәşkili
IBM/360 se¬riyalı EHMin yayılması
aparat vasitә¬lә¬rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı

536 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafnın 3cü mәrhәlәsi hansıdır

•

“mexaniki” texno¬lo¬giya
“әl” texno¬lo¬giyası
“kompyuter” texnologiyası
“elektron” texnologiyası
“elektrik” tex¬nologiyası

537 Mәsәlәlәrin vә informasiyanın emalı proseslәrinin növ¬lәrinә görә İSnin inkişafının 2ci mәrhәlәsi
hansıdır?

•

İS vә tәş¬ki¬lat¬lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
hesablama mәrkәzlәrindә kollek¬tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
aparat vasitә¬lә¬rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
IBM/360 se¬riyalı EHMin yayılması

538 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İSnin inkişafının 2ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

İS vә tәş¬ki¬lat¬lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
IBM/360 se¬riyalı EHMin yayılması
hesablama mәrkәzlәrindә kollek¬tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
aparat vasitә¬lә¬rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı

539 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İSnin inkişafının 4cü mәrhәlәsi hansıdır

•

istifadәçinin tәlәba¬tının maksimum ödәnilmәsi vә kompyuter mühitindә uyğun interfeysin tәşkili
İS vә tәş¬ki¬lat¬lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
aparat vasitә¬lә¬rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı.
IBM/360 se¬riyalı EHMin yayılması
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540 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafnın 2ci mәrhәlәsi hansıdır

•

“kompyuter” texnologiyası
“elektron” texnologiyası
“әl” texno¬lo¬giyası
“mexaniki” texno¬lo¬giya
“elektrik” tex¬nologiyası

541 Hansı variantda informasiyanın tәrifi düzgün verilmәmişdir?

•

tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, pred¬metlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlu¬mat¬lardır.
real alәmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat әks etdirәn tәsәvvürlәrin, nәzәri quruluş vә anlayışların
mәcmusudur.
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan mә¬lumatlardır
strukturun tәşkilinin mürәkkәblik ölçü¬südür
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan siqnallardır

542 Sorğuya nәzәrәn informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal
verbal, qeyriverbal
mәtni, qrafik, sәsli
relevant, münasib

543 Hansı fakt doğru deyil?

•

Bilik hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә ideyaların
tәsviridir.
İnformasiya әtraf mühit haqqında, adә¬tәn, saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar toplusudur.
İnformasiya maddi daşıyıcılarda işarә vә siqnallar for¬masında tәsvir olunsa da, o, maddi deyil.
İnformasiya әtraf alәm haqqında informasiyanın özü alınana qәdәr mövcud olmayan yeni mәlumatlardır.
İşarәlәr vә siqnallar informasiyanı yalnız başa düşmә vә tanıma qabiliyyәti olan istifadәçi üçün tәsvir edir.

544 Verilәnlәr nәdir?

•

tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, pred¬metlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlu¬mat¬lar
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan mә¬lumatlar
әtraf mühit haqqında, adә¬tәn, saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar toplusu әtraf alәmin kibernetik
sistemindәn alınan mә¬lumatlar
real alәmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat әks etdirәn tәsәvvürlәrin, nәzәri quruluş vә anlayışların mәcmusu
hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә ideyaların tәsviri

545 İnformasiyanın ötürülmәsinin ümumi sxeminә aiddir:1. informasiyanın mәnbәyi 2. informasiya istehlakçısı
3. informsiya texnologiyası 4. informasiya sistemi 5. informasiya prosesi

•

2, 4, 5
1, 3, 4
3, 4, 5
1, 2, 5
2, 3, 4

546 İdarәetmә sisteminin sәviyyәsinә görә informasiyanın növü deyil:
nazirlik vә tәsisatların informasiyası
dövlәt sәviyyәsindә olan informasiya
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•

müәssisә vә tәşkilatın informasiyası
xüsusi şәxslәrin informasiyası
mәqsәdli altsistem haqqında informasiya

547 İnformasiyanın dayanıqlılıq xassәsi nәyi ifadә edir?

•

zәruri dәqiqliyi pozmadan ilkin verilәn¬lә¬rin dәyişilmәsinә informasiyanın cavabvermә qabiliyyәtini
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu¬matın mәzmununun tamlığını
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılmasını
tәsvir olunan obyektin vә ya ha¬disәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu

548 40. İnformasiya cәmiyyәtinin şәsxiyyәtә psixoloji tәsirinin neytral komponentlәrini seçin. 1. Eyni zamanda
çoxlu saylı işçilәrin virtual alәmlә vahid birliyi yaranır, dayanıqlı olmaya bilәr vә ancaq öz tәsisçisini әsәb
sarsıntısına düçar edә bilәcәk bu dünya bir anlığa dağıla bilәr. 2. Daimi interaktiv qarşılıqlı әlaqә iştirakçıları
arasında kәsilmәz әks әlaqә tәmin edilir. 3. Real cәmiyyәt fәrdilәşir vә fraqmentlәşmәnin yüksәk sәviyyәsini
әldә edir. 4. Virtual iş verәn vә virtual işçi femomeni yaranır. 5. İstәnilәn fәrd haqqında verilәnlәrin әldә olunma
im¬ka¬nı genişlәnir.

•

1, 3, 5
2, 4, 5
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 4

549 35. İnformasiya cәmiyyәtinin şәsxiyyәtә psixoloji tәsirinin müsbәt amillәrini seçin. 1. İnformasiyanı
tәdarük edәnlәr öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә edir. 2. Müxtәlif verilәnlәr bazasının vahid şәbәkәsinә
çıxış mümkündür. 3. Daimi interaktiv qarşılıqlı informasiya mübadilәsi iştirakçıları arasında kәsilmәz әks әlaqә
tәmin edilir. 4. Virtual fәzada hәyata alışma vә kompüterlәrә fanat etiqadının nәticәsindә şәxsiyyәtin әxlaqi
immuniteti tәhlükә altına düşür. 5. Fәaliyyәtin praktik sahәlәrindә informasiya texnolo¬gi¬yalarından
istifadәnin әlverişlilik dәrәcәsi artır.

•

2, 4, 5
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 3, 4
2, 3, 5

550 34. İnformasiya cәmiyyәtinin şәsxiyyәtә psixoloji tәsirinin mәnfi amillәrini seçin. 1. Kompüter
texnologiyalarının inkişafı şәxsiyyәtin seçki azadlığını tәmin edir. 2. İstәnilәn fәrd haqqında verilәnlәrin әldә
olunma im¬ka¬nı genişlәnir. 3. Elektron kommunikasiyanın hәyat fәaliyyәti üçün zәruri olanları yaratmaq vә
istifadә etmәk mümkündür. 4. İnformasiyanı tәdarük edәnlәr öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә edir. 5. Hәr
bir zaman vә hәr bir yerdә hәr bir fәrd hәm qәbul edәndir, hәm dә göndәrәndir.

•

2, 5
4, 5
2, 4
1, 3
1, 5

551 İnformasiya cәmiyyәtinin şәsxiyyәtә psixoloji tәsirinin müsbәt amillәrini seçin.1. Kompüter
texnologiyalarının inkişafı şәxsiyyәtin seçki azadlığını tәmin edir. 2. İstәnilәn fәrd haqqında verilәnlәrin әldә
olunma im¬ka¬nı genişlәnir. 3. Elektron kommunikasiyanın hәyat fәaliyyәti üçün zәruri olanları yaratmaq vә
istifadә etmәk mümkündür. 4. İnformasiyanı tәdarük edәnlәr öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә edir. 5. Hәr
bir zaman vә hәr bir yerdә hәr bir fәrd hәm qәbul edәndir, hәm dә göndәrәndir.
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•

2, 4, 5
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 3, 5

552 İnformasiya cәmiyyәtinin әlamәti deyil:

•

maddi istehsal texnologiyaının inkişafı
professional vә ümummәdәni inkişafın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
professional vә ümummәdәni inkişafın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
informasiyakomunikasiya texnologiyalarından kütlәvi istifadә
qlobal informasiya fәzasının tәşkili

553 İnformasiya xidmәti nәdir?

•

müxtәlif mәhsulların istifadәsinin tәşkili
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
vеrilәnlәr bazasını vә biliкlәri özündә saхlayan sәnәdlәşdirilmiş infоrmasiyadan ibarәt tоplu
müxtәlif mәhsulların istifadәsinin tәşkilinin vә ya insanın tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldilmiş şәxsin vә ya
müәssisәnin qeyriistehsal fәaliyyәtinin nәticәsi
yayılma üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu

554 Müәyyәn qrup obyektlәrin vәziyyәtini әks etdirәn, informasiyanın formalaşması, yığılması, saxlanması,
axtarışı, işlәnilmәsi vә ötürülmәsi proseslәrini yerinә yetirәn sistemә ....... deyilir.

•

kompüter şәbәkәsi
kompüter sistemi
infromasiya sistemi
informasiya texnologiyası
әmәliyyat sistemi

555 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

informasiya proseslәrini yerinә yetirәn sistem
vеrilәnlәr bazasını vә biliкlәri özündә saхlayan sәnәdlәşdirilmiş infоrmasiyadan ibarәt tоplu
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
informasiya sistemlәrindәki sәnәdlәr vә sәnәd massivlәri

556 İnformasiya sistemlәrindә (kitabxana, arxiv, verilәnlәr bankı vә s.) sәnәdlәr vә sәnәd massivlәri, ayrıayrı
sәnәdlәr vә ya sәnәd massivlәri necә adlanır?

•

informasiya prosesi
informasiya resursları
informasiya xidmәti
informasiya sistemi
informasiya toplusu

557 İnformasiya üzәrindә yerinә yetirilәn yığım, saxlama, ötürülmә vә emal әmәliyyatları necә adlanır?

•

informasiya istehlakı
informasiya prosesi
informasiya proseduru
informasiya texnologiyası
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informasiya sistemi

558 İnformasiya cәmiyyәtinin şәsxiyyәtә psixoloji tәsirinin müsbәt amilidir:

•

Virtual fәzada “hәyata” alışma vә kompüterlәrә “fanat” etiqadının nәticәsindә şәxsiyyәtin әxlaqi immunitetinin
tәhlükәsi.
Dövlәtin vә kommersiya strukturlarının insanın hәya¬tına müdaxilәsi, şәxsiyyәtin müdafiәsizliyi
İstәnilәn fәrd haqqında verilәnlәrin әldә olunma im¬ka¬nının genişlәnmәsi.
İnformasiyanı tәdarük edәnlәrin öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә etmәsi.
Müxtәlif verilәnlәr bazasının vahid şәbәkәsinә çıxışın mümkünlüyü.

559 İnformasiya mәhsulları vә xidmәtlәri bazarının sektoru deyil:

•

informasiya sistemlәri vә vasitәlәri
istehsalçı informasiyası
mütәxәssis üçün informasiya
işçi informasiya
tәhsil xidmәtlәri

560 Maşın emalında tәyinatına görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

giriş, çıxış
mәqsәdli altsistem haqqında informasiya
daxili, xarici
elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
ilkin infor¬ma¬siyadan formalaşan informasiya

561 Ötürmә formasına görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal
giriş, çıxış
elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
daxili, xarici
verbal, qeyriverbal

562 Başvermә mәrhәlәlәrinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

daxili, xarici
şәrti – sabit, dәyişkәn
elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
mәtni, qrafik, sәsli
giriş, çıxış

563 Tәsvir üsuluna görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
mәtni, qrafik, sәsli
giriş, çıxış
daxili, xarici
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal

564 İdarәetmә sisteminә mәxsusluğuna görә informasiyanın növü deyil:

•

ilkin infor¬ma¬siyadan formalaşan informasiya
idarәedәn altsistemin informasiyası
idarәedici altsistemin informasiyası
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xarici mühit haqqında informasiya
mәqsәdli altsistem haqqında informasiya

565 Başvermәnin dövriliyinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

mәtni, qrafik, sәsli
daxili, xarici
verbal, qeyriverbal
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal
elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris

566 Stabillik dәrәcәsinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

verbal, qeyriverbal
şәrti – sabit, dәyişkәn
daxili, xarici
mәtni, qrafik, sәsli
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal

567 İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri mәcmusu hansı tip
resurslara aiddir?

•

maliyyә
maddi
әmәk
tәbii
energetik

568 İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәbatlarını ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan obyektlәr, proseslәr vә
tәbiәtin şәrtlәri hansı tip resurslara aiddir?

•

maliyyә
maddi
әmәk
tәbii
energetik

569 Predmet sahәsinin praktik fәaliyyәt vә peşә tәc¬rübәsi nәticәsindә alınmış vә mütәxәssislәrә bu sahәdә
mәsә¬lәlәri qoymaq vә hәll etmәk imkanı verәn qanunauy¬ğun¬luq¬lar necә adlanır?

•

informasiya sistemi
bilik
verilәnlәr
informasiya
informasiya prosesi

570 Bilik nәdir?

•

hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә ideyaların tәsviri
әtraf mühit haqqında saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar
tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, pred¬metlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlu¬mat¬lar
real alәmin praktika ilә yoxlanılmış nәticәsinin insanın şüurunda adekvat inikası
özündә qeyrimüәyyәnliyi daşıyan yeni olan

571 İnformasiyanın aktuallıq xassәsi nәyi ifadә edir?
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•

tәsvir olunan obyektin vә ya ha¬disәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu¬matın mәzmununun tamlığını
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılmasını
baş vermә zamanından vә informasiyanın dina¬mikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dә¬yәrlilik
dәrәcәsini

572 İnformasiya cәmiyyәtinin әlamәtlәrini seçin.1. Cәmiyyәtin hәyatında informasiya vә biliyin rolunun
yüksәldilmәsi 2. Maddi istehsal texnologiyaından istifadә 3. Qlobal informasiya fәzasının tәşkili 4. İnformasiya
komunikasiya texnologiyalarından kütlәvi istifadә 5. Çeşidli xammal istehsalının yüksәlişi

•

2, 4, 5
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 3, 4
1, 3, 5

573 36. İnformasiya cәmiyyәtinin şәsxiyyәtә psixoloji tәsirinin mәnfi amillәrini seçin. 1. İnformasiyanı tәdarük
edәnlәr öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә edir. 2. Müxtәlif verilәnlәr bazasının vahid şәbәkәsinә çıxış
mümkündür. 3. Daimi interaktiv qarşılıqlı informasiya mübadilәsi iştirakçıları arasında kәsilmәz әks әlaqә tәmin
edilir. 4. Virtual fәzada hәyata alışma vә kompüterlәrә fanat etiqadının nәticәsindә şәxsiyyәtin әxlaqi immuniteti
tәhlükә altına düşür. 5. Fәaliyyәtin praktik sahәlәrindә informasiya texnolo¬gi¬yalarından istifadәnin әlverişlilik
dәrәcәsi artır.

•

1, 2
4, 5
1, 4
2, 5
2, 3

574 İnformasiyanın dәyәrlilik xassәsi nәyi ifadә edir?

•

istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün informasiyanın mühümlüyünü
tәsvir olunan obyektin vә ya ha¬disәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
baş vermә zamanından vә informasiyanın dina¬mikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dә¬yәrlilik
dәrәcәsini
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu¬matın mәzmununun tamlığını

575 Müasir cәmiyyәtdә informasiya xidmәtlәri üçün әsas informasiya mәnbәyi ......

•

informasiya sistemidir
informasiya prosesidir
informasiya resursudur
verilәnlәr bazasıdır
biliklәr bazasıdır

576 İndustrial cәmiyyәtdә resurs növü deyil:

•

әmәk
tәbii
informasiya
maddi
maliyyә

577 İstifadә olunma xarakterinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?
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•

daxili, xarici
giriş, çıxış
mәtni, qrafik, sәsli
elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
daxili, xarici

578 Texnoloji prosesә aid olmayan mәrhәlәni göstәrin:

•

istifadәçinin sorğularına әsasәn verilәnlәrin çıxarılması
verilәnlәrin tәkrarlanması
telekommunikasiya vasitәlәrindәn istifadә etmәklә informasiyanın ötürülmәsi
istifadәçinin sorğularına әsasәn verilәnlәrin axtarışı
hәll olunan mәsәlәyә uyğun olaraq verilәnlәrin emalı

579 Doğru olmayan mülahizәni göstәrin:

•

Proses insan tәrәfindәn seçilmiş strategiya ilә tәyin olunur
Maddi istehsal texnologiyasının mәqsәdi – insanın vә ya sistemin tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın buraxılışıdır
Texnologiya maddi mәhsulun alınması mәqsәdilә xammalın başlanğıc vәziyyәtini vә ya keyfiyyәtini dәyişmir
Texnologiya prosesdir
Texnologiya incәsәnәt, ustalıq, mәharәt, bacarıq mәnasını bildirir

580 İnformasiya texnologiyasına aid olmayan komponenti göstәrin:

•

hüquqi tәminat
tәtbiqi proqram tәminatı
sistem proqram tәminatı
texniki vasitәlәr kompleksi
tәşkilatimetodik tәminat

581 ... – istifadәçinin tәlәbinә uyğun olaraq aparat vә proqram vasitәlәrinin tәtbiqi әsasında verilәnlәrin,
informasiyanın vә biliklәrin yığım, toplanma, saxlanma, axtarış, emal, tәhlil vә ötürülmә üsul vә metodları
sistemidir.

•

informasiyanın tәhlükәsizliyi
informasiya mübadilәsi
informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
informasiya tәminatı

582 Doğru olmayan mülahizәni göstәrin:

•

İnformasiya texnologiyası özündә formallaşmamış yaradıcı әmәyi birlәşdirir
İnformasiya texnologiyası özündә hesablama, su¬rәtin çıxarılması, әmәli uçot vә s. kimi әmәliyyatları vә
formallaşmamış yaradıcı әmәyi birlәşdirir
Maddi istehsal texnologiyası kәsilmәzdir
İnformasiya texnologiyası kәsilmәzdir
Maddi istehsal texnologiyası mәhsulun buraxılışı üçün bütün әmәliyyatların ciddi ardıcıllığını әks etdirir.

583 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

linqvistik vasitәlәr
proqramlaşdırma texnologiyaları
hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi
sistem texnikası
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verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi

584 İTnin komponenti olan İTxidmәtlәrә aid olan sıranı göstәrin:

•

şәbәkә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr, webportal, informasiya axtarışarayış sistemlәri, İTkonsultasiya
telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr, dizayn, reklam, marketinq
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, telekommunikasiya tәchizatları, istismar, tәlim vә treyninqlәr
elektron kitabxana, verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr, dizayn, reklam,
marketinq
telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, informasiya axtarışarayış sistemlәri, dizayn, reklam, marketinq

585 Kabel vә radio әlaqәsi İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat

586 İTnin komponenti olan İTxidmәtlәrә aid olan sıranı göstәrin:

•

tәlim vә treyninqlәr, webportal, informasiya axtarışarayış sistemlәri, İTkonsultasiya, telekommunikasiya xidmәtlәri
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
verilәnlәr bazası, interaktiv xidmәtlәr, informasiya axtarışarayış sistemlәri, vebportal, kommunikasiya vasitәlәri
verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası,
istismar
telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, informasiya axtarışarayış sistemlәri, tranzaksiyalara xidmәt

587 İTnin realizasiya vasitәlәrinin qurulması vasitәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dost¬luğu”
informasiyadan kollektiv istifadә
informasiya sisteminin qurulması
informasiyanın emalının fәrdilәşdirilmәsi
qәrar qәbuletmә prosesindә informasi¬yalaş¬dırma vasitәlәrinin qurulması

588 İnformasiya texnologiyasında әsas tәdqiqat obyekti hansıdır?

•

linqvistik vasitәlәr
insan fәaliyyәti
proqram vasitәlәri
texniki vasitәlәr
informasiya tәminatı

589 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

erqonomika
proqramlaşdırma texnologiyaları
kibernetika
sistem texnikası
hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi

590 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

erqonomika
proqramlaşdırma texnologiyaları
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•

normativhüquqi sәnәdlәr
sistem texnikası
verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi

591 Praktiki olaraq verilәnlәrin konkret texniki emal sistemlәrinin tәş¬kili vә layihәlәndirilmәsi üzrә mühәndis
fәaliyyәti necә adlanır?

•

texniki tәminat
informasiya istehsalı
informasiyanın mühafizәsi
informasiya texnologiyası
idarәetmә

592 Şәbәkә vә lokal әmәliyyat sistemlәri İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat

593 Stasionar vә mobil telefon rabitәsi İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat

594 İnformasiyanın faksmil ötürülmәsi vә modem rabitә İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat

595 Texniki vasitәlәrin istismarı üzrә tәlimat materialları İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat

596 İnstrumental vasitәlәr İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat

597 Bütün istifadәçilәrin istәnilәn texniki, proqram vә informasiya resurslarına operativ müraciәtini tәmin edәn
kompüter şәbәkәlәri vә telekommunikasiya vasitәlәrinin bazasında mәsәlәlәrin kollektiv hәlli üsullarından
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istifadә etmәk imkanı yaranır xassәsi aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?

•

İnternetә
yeni informasiya texnologiyalarına
informasiya sisteminә
maddi istehsal prosesinә
informsiya tәhlükәsizliyinә

598 Yeni informasiya texnologiyaları termini ilk dәfә kim tәrәfindәn elmә daxil edilmişdir?

•

V.M.Qluşkov
C.F.Neyman
N.Viner
Q.S.Pospelov
F.Mahlup

599 Texnoloji prosesә aid olmayan mәrhәlәni göstәrin:

•

informasiyanın saxlanması vә yığılması
verilәnlәrә nәzarәt vә sәhvlәrin aşkarı
informasiyanın silinmәsi
informasiyanın daxil edilmәsi
informasiya texnologiyalarının imkanlarına uyğun olaraq verilәnlәrin tәshih edilmәsi vә formatlaşdırılması

600 İKTnin inkişaf indeksinә aid olmayan göstәrici hansıdır?

•

internet istifadәçilәrinin sayı
ölkәdә әhalinin sağlamlıq sәviyyәsi
İKTyә daxil olma
İKT haqqında bilik vә bacarıqlar
ölkәnin hәr 100 sakininә düşәn mobil telefonların sayını

601 İKTnin inkişaf indeksi neçә göstәricini әhatә edir?

•

12
5
10
7
11

602 Sәnәdlәrin hazırlanması üzrә normativmetodik materiallar İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

tәşkilatimetodik tәminat
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
linqvistik vasitәlәr

603 Konkret İKT çәrçivәsi daxilindә personalın işinin tәşkili üzrә normativmetodik materiallar İKTnin hansı
vasitәlәrinә aiddir?
linqvistik vasitәlәr
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası

•
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•

tәşkilatimetodik tәminat

604 İTnin komponenti olan İTmәhsullara aid olan sıranı göstәrin:

•

vebsayt, kommunikasiya vasitәlәri, elektron kitabxana, şәbәkәdә elektron kataloq, informasiya axtarışarayış
sistemlәri
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, kommunikasiya vasitәlәri, istismar, tәlim vә treyninqlәr, vebsayt
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası,
istismar
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, kommunikasiya vasitәlәri, istismar, tәlim vә treyninqlәr, vebsayt

605 Cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması prosesinә aid olmayan amillәri göstәrin.

•

siyasi
sosial
iqtisadi
texnikitexnoloji
bioloji

606 İTnin komponenti olan tәchizata aid olan sıranı göstәrin:

•

serverlәr, periferiya qurğuları, instrumental vasitәlәr, texniki vasitәlәrә xidmәt, telefoniya
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
texniki vasitәlәrә xidmәt, tranzaksiyalara xidmәt, İTkonsultasiya, informasiya axtarışarayış sistemlәri
serverlәr, periferiya qurğuları, telekommunikasiya tәchizatları, simsiz naqillәr, telefoniya
telekommunikasiya tәchizatları, texniki vasitәlәrә xidmәt, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram
vasitәlәri

607 İnformasiyanın alındığı andan onun emalının nәticәsi alınana qәdәr yerinә yetirilәn qar¬¬şılıqlı әlaqәli
әmәliyyatların nizamlanmış ardıcıllığı necә adlanır?

•

verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
maddi istehsal prosesi
texnoloji proses
informasiya mübadilәsi
informasiya sistemi

608 İnformasiya mәhsulu nәyin emalından alınır?

•

mәlumatın
maddi mәhsulun
biliyin
verilәnlәrin
informasiyanın

609 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı cәmiyyәtin informasiyalaşdırılmasını әks etdirir?

•

İnformasiya mәhsulunun alınması üçün ilkin informasiyanın yığımı, emalı, ötürülmәsi vә saxlanması prosesidir
Obyekt, proses vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında keyfiyyәtcә yeni informasiyanın alınması üçün verilәnlәrin
yığılması, emalı vә ötürülmәsi vasitә vә metodları toplusundan istifadә edәn prosesdir.
Xammal vә ya materialın forma vә xassәlәrinin, vәziyyәtinin dәyişmәsi, hazırlanması vә emalı üzrә vasitә vә metodlar
mәcmusunu tәyin edәn prosesdir
Qlobal sosial istehsal vә ümum resurs kimi informasiyadan birgә istifadә prosesidir
İnformasiyanın insan tәrәfindәn tәhlil olunması vә onun әsasında hәr hansı işın yerinә yetirilmәsi üzrә qәrar qәbuletmә
üçün informasiya istehsalı prosesidir
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610 Cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması prosesinә aid olan amillәri göstәrin.

•

inkişaf
psixoloji
geoloji
bioloji
siyasi

611 Cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması prosesinә aid olmayan amillәri göstәrin.

•

geoloji
mәnәvi
sosial
iqtisadi
mәdәni

612 İTnin komponenti olan proqram tәminatına aid olan sıranı göstәrin:

•

proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri, internetresurslar, vebsayt
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, şәbәkә inteqrasiyası, webportal, informasiya axtarışarayış
sistemlәri
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
texniki vasitәlәrә xidmәt, tranzaksiyalara xidmәt, İTkonsultasiya, informasiya axtarışarayış sistemlәri
verilәnlәr bazası, interaktiv xidmәtlәr, informasiya axtarışarayış sistemlәri, vebportal, kommunikasiya vasitәlәri

613 Doğru olmayan mülahizәni göstәrin:

•

İnformasiya texnologiyası özündә hesablama, su¬rәtin çıxarılması, әmәli uçot vә s. kimi әmәliyyatları vә
formallaşmamış yaradıcı әmәyi birlәşdirir
İnformasiya texnologiyası kәsilmәzdir
İnformasiya texnologiyası özündә formallaşmamış yaradıcı әmәyi birlәşdirir
Maddi istehsal texnologiyası mәhsulun buraxılışı üçün bütün әmәliyyatların ciddi ardıcıllığını әks etdirir.
Maddi istehsal texnologiyası kәsilmәzdir

614 İTnin komponenti olan İTmәhsullara aid olan sıranı göstәrin:

•

verilәnlәr bazası, interaktiv xidmәtlәr, informasiya axtarışarayış sistemlәri, vebportal, kommunikasiya vasitәlәri
telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, informasiya axtarışarayış sistemlәri, dizayn, reklam, marketinq
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, telekommunikasiya tәchizatları, istismar, tәlim vә treyninqlәr
elektron kitabxana, verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr, dizayn, reklam,
marketinq
şәbәkә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr, webportal, informasiya axtarışarayış sistemlәri, İTkonsultasiya

615 … insan tәrәfindәn seçilmiş strategiya ilә tәyin olunur, müxtәlif vasitә vә metodların kömәyi ilә hәyata
keçirilir.

•

bilik
mübadilә
sistem
proses
informasiya

616 Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә istiqamәtlәndirilmiş müәyyәn әmәliyyatlar toplusu nәdir?

•

mübadilә
proses
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•
bilik
informasiya
sistem

617 İTnin mәnbәlәri göstәrilәn sıranı seçin:

•

sistem texnikası, hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi, linqvistik vasitәlәr, verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi, erqonomika
tәşkilati texnika, normativhüquqi sәnәdlәr, kibernetika, verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi, erqonomika
sistem texnikası, kibernetika, proqramlaşdırma texnologiyaları, verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi, erqonomika
sistem texnikası, hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi, proqramlaşdırma texnologiyaları, verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi,
erqonomika
sistem texnikası, hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi, proqramlaşdırma texnologiyaları, kibernetika, kodlaşdırma
sistemlәri

618 Biznesmodel çәrçivәsindә ....... әks etdirilir.

•

obyektlәr, proseslәr, әmәliyyatların yerinә yetirilmә qaydası, mövcud inkişaf strategiyası vә elәcә dә, sistemin
fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmә meyarı
müәssisәdә maliyyәuçot sistemlәrinin tәtbiqi sxemi
şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı
münasibәtlәr sistemlәri
müәyyәn növ mәhsulun vә ya prosesin layihәlәndirilmәsi
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığı vә davamlılığı

619 KİSin әsas quruluş prinsiplәrinә aiddir:

•

biliklәri idarәetmә prinsipi, verilәnlәri idarәetmә prinsipi
qәrar qәbuletmә prinsipi, idarәetmә prinsipi, sistemlilik prinsipi
verilәnlәrin analitik email prinsipi
xarici strukturlarla verilәnlәrin mübadilәsi prinsipi
inteqrasiya prinsipi, sistemlilik prinsipi, komplekslilik prinsipi

620 Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan sistemlilik tәlәbi nәyi ifadә edir?

•

verilәnlәrin tamlığının vә ziddiyyәtsizliyinin qorunmasını
müәssisәnin fәaliyyәtinin әsas mәqsәdә nail olunmasına istiqamәtlәnmәsini
verilәnlәrin mühafizә olunmasını
müxtәlif qanunauyğunluqlara cevik uyğunlaşma qabiliyyәtini
istismar prosesindә zәrurәt olduğu halda әlavәlәr edilmәsinin mümkünlüyünü

621 Korporativ informasiya sistemlәri müәssisәnin fәaliyyәtini hansı standarta uyğun olaraq dәstәklәyir?

•

ISO 1000
ISO 12207
ГОСТ 34
ISO 8410
ISO 9000

622 Funksional altsistemlәrә nә daxildir?

•

qarşılıqlı әlaqәli tәdbirlәr kompleksi
müәssisәdә innovasiyanın tәtbiqi sistemi
planlaşdıma, operativ idarәetmә, mühasibat ucou, materialtexniki tәchizat, kadrların idrәedilmәsi,satış
müştәrilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
mürәkkәb dinamik sistemin modellәşdirilmәsi
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623 KİSin xidmәtlәrinә aiddir:

•

korporativ şәbәkәnin işini avtomatlaşdırırlar
serverlәrin vәzifәsini yerinә yetirirlәr
axtarışın baza әmәliyyatlarını istehsal edirlәr
sonlu istifadәçilәrә informasiyanı әlverişli formada tәqdim edirlәr
әsas korporativ informasiyanı qaydaya salırlar

624 әlavәlәrin inteqrasiyasını özündә saxlayan informasiya sistemidir:

•

TCP / IP
IT
IP
KİS
ӘS

625 Korporativ informasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmә mәrhәlәsi deyil:

•

tәtbiq
analiz
işlәnilmә
translyasiya
inteqtrasiya vә testlәşdirmә

626 Tәşkilatın az sayda biznesproseslәrinin reallaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş korporativ informasiya
sistemlәri (KİS) …………. KİS adlanır.

•

ali sinif
sadә
konkret
sifarişli
orta sinif

627 Tәşkilati struktur vә proseslәrin funksiyalarını vә sistemin mәnzәrәsini müәyyәn mәnada xarakterik tәsvir
edәn model ....... modelidir.

•

şәbәkә
relyasiya
fayl
referens
ierarxiya

628 Konkret müәssisәlәr üçün tәşkil edilәn vә analoqu olmayan korporativ informasiya sistemlәri (KİS)
…………. KİS adlanır.

•

konkret
«qutu»
titajlandırılan
sadә
sifarişli

629 Bir vә ya bir neçә istiqamәt (mühasibat, satış, anbar, kadrlar vә s.) üzrә uçotun aparılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur:
mәişәt sistemlәri

•
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•

maliyyәidarәedici vә istehsal sistemlәri
istehsal sistemlәri
planlaşdırma sistemlәri
mühasibat sistemlәri

630 Tәminedici altsistemlәrә nә daxildir?

•

texniki, riyazi, proqram, informasiya, tәşkilati, hüquqi
layihәnin idarә olunması üzrә mәslәhәtlәr vә layihәnin işlәnilmәsi
hüquqi vә tәşkilati
şәbәkә vә kompyuter tәminatı
digәr resurslarla informasiyanın inteqrasiyası

631 Korporativ informasiya sistemlәrinin әsas mәsәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin avtomatlaşdırılmasından
biznesproseslәrin funksiya vә strukturunun dәyişdirilmәsindәn
filial, holdinq vә törәmә firmaların informasiyalarının birlәşdirilmәsindәn
yüksәk gәlir әldә etmәk üçün müәssisәnin bütün resurslarının sәmәrәli idarә edilmәsindәn
müәssisәnin elmitexniki idarәetmә funksiyasının avtomatlaşdırılmasından

632 İnformasiya modeli – bu, …….

•

aksionerlәr vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemlәridir
müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviridir
istehsal vә informasiya proseslәrinin optimal idarә olunmasıdır
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığı vә davamlılığıdır
müәssisәdә mövcud informasiya sellәrini tәsvir edәn biznesmodelin altçoxluğudur

633 Korporativ informasiya sistemi  ………

•

protokollar ailәsidir
. informasiyanın ötürülmәsini idarә edәn protokoldur
iqtisadiyyatın bir hissәsidir
informasiya sistemlәrinin mәcmusudur
keyfiyyәt standartıdır

634 Bütün müasir konsepsiyaların idarә olunması mәrkәzindә .......... durur.

•

insan
resurslar
elm
korporasiya
maşın

635 Korporativ informasiya sistemlәrinin tәtbiqinin çatışmazlığıdır:

•

işin daha rasional tәşkili hesabına ümumi nәticәnin yüksәldilmәsi
sistemi müşayiәt vә adaptasiya vasitәlәrinin qeyrimövcudluğu
şirkәtin bütün altbölümlәrinin fәaliyyәti haqqında düzgün vә әmәli informasiyanın alınması
şirkәtin idarәetmә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi
işçi әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan iş vaxtının qısaldılması

636 Korporativ informasiya sisteminin layihәlәndirilmәsi vә tәtbiqi mәrhәlәlәrinin ardıcıllığını tәyin edin. 1.
tәchizatın vә proqram tәminatının quraşdırılması 2. biznesproseslәrin injinirinqi vә reinjinirinqi 3. layihәqabağı
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müayinәnin keçirilmәsi 4. sistemin istismara buraxılması üzrә sazlama işlәri 5. platformanın seçimi, sistemin
işlәnilmәsi, istifadә olunan proqram tәminatı ilә inteqrasiya 6. tәşkil edilmiş sistemin istismarı vә gәlәcәk
inkişafı üzrә iş prosesindә müşayiәti 7. layihәnin mәqsәd vә mәhdudiyyәtlәrinin formalaşdırılması, layihәnin
realizasiya strateqiyasının işlәnilmәsi

•

3724156
3725146
2375146
3625147
7325146

637 Sәmәrәli idarәetmә mәqsәdilә tәşkilatın ........... sisteminin qurulmasına ehtiyaci vardır.

•

informasiya
tәsәrrüfat
relyasiya
ierarxik
sәnaye

638 KİS –i hansı siniflәrә bölmәk olar?

•

müstәqil vә qarşılıqlı әlaqәli
model vә struktur
tipik vә istiqamәtlәnmiş
şәbәkә vә reliyasiya
maliyyәidaredici vә istehsal

639 Hәr bir şirkәtin idarәetmә sistemi özündә üç әsas altsistemi birlәşdirir:

•

aksionerlәrarası qarşılıqlı әlaqalәr sistemi; idarәetmә vә direktorlar şurasının qarşılıqlı әlaqәlәri sistemi; istehlakçılar
vә istehlaçılarla hesablaşmalar sistemi
Satışın vә әmәiyyatın planlaşdırılması; zәruri resursların detallı planlaşdırılması; mәhsulun alışı vә istehsalı (tәchizi)
prosesindә planların yerinә yetirilmәsinin idarә olunması.
maliyyәuçot sistemlәrinin tәtbiq olunma sxemi; konkret әmәkdaşların öhdәçilik sistemi; istehlakçılar vә istehlaçılarla
hesablaşmalar sistemi
qәrar qәbuletmәyә yardım sistemlәri; verilәnlәrin intellektual tәhlili sistemi; istehsal proseslәrinin planlaşdırılma
sistemi
optimal idarәetmә sistemi; verilәnlәrin intellektual tәhlili sistemi; istehlakçılar vә istehlaçılarla hesablaşmalar sistemi

640 Korporasiyanın resurslarına aiddir:

•

materiallar, hazır mәhsul, әsas vasitәlәr
maliyyә, insan (personal )
maddi, maliyyә, insan (personal), bilik , KİS
insan (personal), bilik
KİS

641 Korporasiyaya daxil olan müәssisәlәr, şöbәlәr vә inzibati ofislәr, adәtәn, birbirindәn kifayәt qәdәr aralı
yerlәşir. Onların birbirilә informasiya әlaqәsi korporasiyanın kommunikasiya strukturunu tәşkil edәn ...........
vasitәsilә hәyata keçirilir.

•

biznes sistemi
informasiya sistemi
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığı vә davamlılığı
strateji inkişaf sistemi
aksionerlәr vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemlәri
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642 Biznesmodel .........

•

arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemidir
müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviridir
istehsal prosesinin optimal idarә edilmәsidir
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığını vә davamlılığıdır
müәyyәn növ mәhsulun vә ya prosesin layihәlәndirilmәsidir
şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr vә idarә heyәti

643 Korporasiyanın idarә olunma informasiya texnologiyasının tәtbiq sahәsi deyil:

•

sәnәd dövriyyәsi
istehsal prosesinin idarә edilmәsi
maliyyә axınları ilә idarәetmә
mühasibat uçotu
müәssisәnin imicinin tәşkili

644 Tәşkili idarәetmә strukturu (TİS) – ........

•

sistemin dayanıqlılığının qorunmasının әsasıdır
hәr bir istehsaltәsәrrüfat sisteminin daxili vә xarici quruluşudur
sәrbәst әlaqәlәr toplusudur
elementlәrin sistemdә tәşkil üsuludur
tәşkilatın qarşılıqlı struktur münasibәtlәrinin әsasıdır

645 İnformasiya sisteminin xidmәt nәdir?

•

axtarışın baza әmәliyyatlarını istehsal edirlәr
korporativ şәbәkәnin işini avtomatlaşdırırlar
serverlәrin vәzifәsini yerinә yetirirlәr
әsas korporativ informasiyanı qaydaya salırlar
sonlu istifadәçilәrә informasiyanı әlverişli formada tәqdim edirlәr

646 Korporativ informasiya sistemlәrinin әsas xarakteristikası deyil:

•

şәbәkәnin mәhsuldarlığı
mәlumatların çatdırılma müddәti
şәbәkәnin әmәliyyat imkanları
istifadәçilәrin sayının çox olması
verilәnlәrin emalının dәyәri

647 Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan miqyaslılıq tәlәbi nәyi ifadә edir?

•

istismar prosesindә zәrurәt olduğu halda әlavәlәr edilmәsinin mümkünlüyünü
verilәnlәrin mühafizә olunmasını
müxtәlif qanunauyğunluqlara cevik uyğunlaşma qabiliyyәtini
törәmә firma vә filialların tәşkili – artımı tendensiyasına malik olmasını
verilәnlәrin tamlığının vә ziddiyyәtsizliyinin qorunmasını

648 Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan tәhlükәsizlik tәlәbi nәyi ifadә edir?

•

daha mәhsuldar aparatproqram platformasına keçidi
istismar prosesindә zәrurәt olduğu halda әlavәlәr edilmәsinin mümkünlüyünü
müxtәlif qanunauyğunluqlara cevik uyğunlaşma qabiliyyәtini
verilәnlәrin tamlığının vә ziddiyyәtsizliyinin qorunmasını
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törәmә firma vә filialların tәşkili – artımı tendensiyasına malik olmasını

649 Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan adaptivlik tәlәbi nәyi ifadә edir?

•

daha mәhsuldar aparatproqram platformasına keçidi
verilәnlәrin mühafizә olunmasını
istismar prosesindә zәrurәt olduğu halda әlavәlәr edilmәsinin mümkünlüyünü
müxtәlif qanunauyğunluqlara cevik uyğunlaşma qabiliyyәtini
törәmә firma vә filialların tәşkili – artımı tendensiyasına malik olmasını

650 Korporativ idarәetmә ..........

•

şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı
münasibәtlәr sistemi
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığını vә davamlılığını ifadә edir
istehsal prosesinin optimal idarә edilmәsidir
әmtәәnomenklaturası qruplarının maliyyә planlaşdırmasıdır
müәyyәn növ mәhsulun vә ya prosesin layihәlәndirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur

651 Korporativ informasiya sistemlәri müәssisә tәrәfindәn ……….. mәqsәdilә yaradılır

•

gәlirin vә itkinin planlaşdırılması
bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi
. gәlirin planlaşdırılması vә ona nәzarә
istehsal prosesinin daha sәmәrәli idarә olunması
keyfiyyәt standartlarının tәmin edilmәsi

652 Korporasiya nәdir?

•

satışın vә istehsalın planlaşdırılmasıdır
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığı vә onların davamlılığıdır
istehsal prosesinin optimal idarә edilmәsidir
әmtәәnomenklaturası qruplarının maliyyә planlaşdırmasıdır
mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә altında işlәyәn vә ümumi mәsәlәlәri hәll edәn müәssisәlәrin birlәşmәsidir

653 İlk növbәdә istehsal prosesinin idarә olunması vә planlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş sistemlәr
………… sistemlәri adlanır.

•

istehlak
mühasibat
maliyyә
satış
istehsal

654 İstehsal sistemlәri ............... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

maliyyә idarәetmәsinin emal edilmiş strukturu
bir vә ya bir neçә istiqamәt üzrә uçotun aparılması (müühasibat, anbar, kadrlar vә s.)
istehsal prosesinin planlaşdırılması vә idarә olunması
tipik hәllәr vә standart idarәetmә komponentlәri
inormasiya sistemlәrinin idarә olunması

655 Maliyyәidarәedici vә istehsal sistemlәri ..... sinfinә aiddirlәr.
sәnaye prosesi
istehsal prosesi
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•

qlobal informasiya sistemlәri
informasiya fәzası
korporativ informasiya sistemlәri

656 İnformasiya sistemi hansı mәqsәdlә tәşkil edilir?

•

nәzarәtli idarәetmә
dövlәt nәzarәti
qeyrimәrkәzlәşmiş idarәetmә
paylanmış strukturun tәmini
sәmәrәli idarәetmә

657 . Informasiya sistemi nәdir?

•

tәşkilatların ümumi işlәnilmә metodikası vә prinsiplәri
müasir müәssisәnin iş mexanizminә cavab verәn modullar toplusu
yüksәk texnologiyalara bağlı proqram vasitәlәri
informasiyanın idarә edilmәsindә istifadә olunan kompyuter texnikası
informasiyanın hәyat dövrünә yönәldilmiş mexanizm, metod vә alqoritmlәr toplusu

658 Korporasiya ……. strukturdur.

•

paylanmamış
müstәqil
nәzarәt olunan
çoxsahәli
şöbәdәnkәnar

659 Müasir dövrdә şirkәt qarşısında duran әn mühüm mәsәlәlәrdәn biridir:

•

rәqabәt mübarizәsinin yüksәldilmәsi vә әmәli qәrarların qәbul edilmәsinin zәruriliyi
uzunmüddәtli perspektiv planlar
әhәmiyyәtli tәsәrrüfat müstәqilliyinә malik olan altbölümlәrin yaradılması
dövlәt vә kommersiya müәssisәlәrinin inteqrasiyalılığı
müxtәlif korporasiyalar arasında әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi

660 İnformasiya sisteminin komponentlәri ………..

•

әmrlәrin alınmasına cavab olaraq verilәnlәr bazası vә konseptual sxemlә bağlı әmәliyyatları yerinә yetirәn
mexanizmdir
verilәnlәrin saxlanması vә idarә olunması sistemlәrini tәşkil edәn verilәnlәr bazası, konseptual sxem vә informasiya
prosessorudur.
müәyyәn mәna verilәn simvollar yığımıdır
baş verәn hadisәlәrin vә mәlumatların parametrlәridir
maddi proseslәrin informasiya inikası olan maddi sistemdә baş verәn hadisәlәr haqqında mәlumatların alınmasıdır

661 İdarәetmәnin funksional altsistemi nәdir?

•

korporasiyanın müәyyәn idarәetmә funksiyasını yerinә yetirәn bölümlәri vә işçilәri
maddi texniki tәchizat
korporasiyanın idarәetmә vә nәzarәt funksiyasını yerinә yetirәn bölümlәri vә işçilәri
istehsalın vә kadrların idarә edilmәsi
korporasiyanın ümumi idarәetmә funksiyasını yerinә yetirәn bölümlәri vә işçilәri

662 KİS hansı qruplara bölünür?
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•

mәqsәdli, standart, planlı
sadә (“qutu”); orta sinif, yüksәk sinif
birinci sinif, ikinici sinif, üçüncü sinif
xәtti, budaqlanan, standart
fundamental, müvәqqәti, radikal

663 KİSin növlәrinә aiddir:

•

planlı vә strukrurlu
sistemli vә proqram
praktiki vә nәzәri
sifarişli (unikal) vә tәkrar
informasiyalı vә model

664 Ilkin korporasiya hansı şәkildә tәqdim edilmişdir?

•

tacirlәr ittifaqı
[yeni cavab]orta әsr sexlәri ilә ümumi xüsusiyyәtlәri olan ierarxiya
iqtisadi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün azad tәsәrrüfat obyektlәr birliyi
hәr hansı bir mәhsulun geniş miqyaslı istehsalı
merkantilizmin sonlarında yaranan tәşkilat

665 Maliyyә idarәedici sistemlәr ........... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

maliyyә idarәetmәsinin emal edilmiş strukturu
tipik hәllәr vә standart idar etmә komponentlәri
istehsal prosesinin idarә edilmәsi vә planlaşdırılması
bir vә ya bir neçә istiqamәt üzrә uçotun aparılması (mühasibat, anbar, kadr vә s.)
bütün mümkün olan informasiya sistemlәrinin idarә edilmәsi
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