AAA_1513#01#Q16#01eduman testinin sualları
Fәnn : 1513 Kommunikasiya vasitәlәri
1 Kompyuterlәrin telefon xәtti vasitәsi ilә informasiya mübadilәsi etmәyә imkan verәn qurğudur:

•

Modem
Usenet
Elektron poçt
İntenet
Elektrik şәbәkәsi

2 İstifadәçinin öz kompyuterindәn İnternetә qoşulmaq üçün ........ razılaşması olmalıdır.

•

Usenet xidmәtini tәklif edәn şirkәtlә
DSL(Digital Subscriber Lines) xidmәti tәklif edәn şirkәtlә
“İnternet Servis Provayder” (İSP) xidmәtlәrini tәklif edәn şirkәt  provayder (ingiliscә  tәchiz edәn) ilә
Serverlә
World Wide Web xidmәtlәrini tәklif edәn şirkәtlә

3 Protokol  ........

•

Milyonlarala kompyuterlәri, proqramları, verilәnlәr bazalarını, fayl vә insanları birlәşdirәn şәbәkәlәrdәn ibarәt
şәbәkәdir
Açıq sistemlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinә xidmәt edәrәk, sistemin müxtәlif әlaqә sәviyyәlәrini tәyin edir
İzahedici mәqalәlәr, tezaurus vә tәrcümәlәrin saxlandığı müxtәlif dillәrdә hazırlanan qrammatik lüğәtdir
Müxtәlif qovşaqlarda eyni sәviyyәdә şәbәkә komponentlәri ilә mübadilә edәn xәbәrlәrin ardıcıllığını vә
formatını tәyin edәn qaydalardır
Elektrik siqnallarının, mәsәlәn gәrginlik vә ya cәrәyanın ötürülmә siqnallarının sәviyyәsi, kodlaşdırma tipi,
siqnalların ötürülmә sürәtini tәyin edir

4 OSI modelindә qarşılıqlı әlaqә vasitәlәrinin sәviyyәlәrinә aiddir: 1) әmәli sәviyyәsi 2) Fiziki
sәviyyә 3) Sistem sәviyyәsi 4) Şәbәkә sәviyyәsi 5) Seans sәviyyәsi 6) Aktivlik sәviyyәsi

•

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

5 OSI modelindә qarşılıqlı әlaqә vasitәlәrinin sәviyyәlәrinә aid deyi?

•

Әmәli sәviyyә
Tәtbiqi sәviyyә
Seans sәviyyәsi
Fiziki sәviyyә
Tәqdimetmә sәviyyәsi

6 Rabitә kanalında girişçıxış informasiyasının idarәsindәn ibarәtdir:

•

Seans sәviyyәsi
Kanal sәviyyәsi
Nәqliyyat sәviyyәsi
Şәbәkә sәviyyәsi
Tәtbiqi sәviyyә

7 Tәtbiqi vә seans sәviyyәlәrinә verilәnlәrin tәlәb olunan etibarlı dәrәcәdә ötürülmәsini tәmin edir:

•

Fiziki sәviyyә
Tәqdimetmә sәviyyәsi
Kanal sәviyyәsi
Nәqliyyat sәviyyәsi
Şәbәkә sәviyyәsi

8 Seans sәviyyәsi .......

•

Әlaqә kanalında informasiyanın (bitlәrin) ötürülmәsi ilә xarakterizә olunur
Rabitә kanalında girişçıxış informasiyasının idarәsindәn ibarәtdir
İnformasiyanın mәzmununu dәyişdirmәdәn onun tәsvir olunma formasını tәyin edir
Tәtbiqi vә seans sәviyyәlәrinә verilәnlәrin tәlәb olunan etibarlı dәrәcәdә ötürülmәsini tәmin edir
Dialoqun idarә edilmәsini tәmin edir, cari anda aktiv tәrәfi qeyd edir, sinxronlaşdırma vasitәlәrini tәqdim edir

9 Bu sәviyyәyә istifadәcinin fayllara, printerlәrә, hipermәtnli Web sәhifәlәrә vә s.müraciәtinı tәmin
edәn protokollar aid edilir:

•

Tәtbiqi sәviyyә
Nәqliyyat sәviyyәsi
Әmәli sәviyyә
Tәqdimetmә sәviyyәsi
Fiziki sәviyyә

10 İnternetdә neçә tip ünvandan sitifadә edilir?

•

5
3
4
2
7

11 Aşağıdakılardan hansı internetdә istifadә edilәn ünvanlardandır?

•

Lokal ünvanlar, IP ünvanlar, İşarә domen adlar
IP ünvanlar
Şәbәkә ünvanları
Lokal ünvanlar
İşarә domen adlar

12 Tanınmış brauzerlәrdәndir:

•

Telnet
Mozilla
HTML
ADSL
Usenet

13 Hipermәtn  .......
Internetin xidmәtlәri arasında elektron poçtu ilә әlaqә yaratmaq әn ucuz başa gәlir
Webserverdә verilәnlәr bölmәsi olub, hәr hansı tәşkilat vә şәxsә aiddir
Webserverә müraciәt edәrәk istәnilәn sahifәni tapmaq vә onu ekrana çıxarmaqdır
İnternetin әsas xidmәtlәrindәn biridir

•

•

Hipermüraciәtlәri istifadә edәn elektron sәnәddir

14 İlk internet axtarış sistemi necә adlanıb?

•

WiseNut
Toema
Google
Yandex
Aliweb

15 Aşağıdakılardan biri populyar axtarış serverlәrindәn deyil:

•

http://www.google.az
http://www.yahoo.com
http://www.rambler.ru
http://www.html.com
http://www.excite.com

16 TELNET nәdir?

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar
Uzaqlaşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı әlaqә
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
Açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

17 FTP ( File Transfer Protokol) nәdir?

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
Uzaqlaşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı әlaqә
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar
Açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

18 Tәyinatına görә distant tәdris sistemi ....... olurlar

•

Genişmiqyaslı vә seçim xarakterli
Seçim xarakterli vә sәmәrәli
Operativ vә genişmiqyaslı
Aktiv vә passiv
Operativ vә passiv

19 Asinxron tәdris metodunda ......

•

Tyutorların konsultasiyaları ilә birlikdә video mühazirәlәrindәn ibarәtdir
Tyutor tәdris prosesinin tәdrismetodik rәhbәrliyini hәyata kecirir
Tәlәbә tәdris müәssәsindә uzaq mәsafәdә tәdrismetodik materiallardan istifadә edәrәk fәrdi plan üzrә
hazırlaşır
Tәdris müәssәsi dәrslәri (mühasirәlәri, seminarları, konsultasiyaları) müәllim vә tәlәbә arasında real zaman
anında tәşkil edir
Tәdrismetodik materiallar komplektlәşdirilәrәk fәrdi tәdris üçun tәlәbәyә verilir (vә yaxudda) göndәrilir

20 Sinxron tәdrisdә .......

•

Tәdris müәssәsi dәrslәri (mühasirәlәri, seminarları, konsultasiyaları) müәllim vә tәlәbә arasında real zaman
anında tәşkil edir

Tәdrismetodik materiallar komplektlәşdirilәrәk fәrdi tәdris üçun tәlәbәyә verilir (vә yaxudda) göndәrilir
Tyutor tәdris prosesinin tәdrismetodik rәhbәrliyini hәyata kecirir
Tәlәbә tәdris müәssәsindә uzaq mәsafәdә tәdrismetodik materiallardan istifadә edәrәk fәrdi plan üzrә
hazırlaşır
Tyutorların konsultasiyaları ilә birlikdә video mühazirәlәrindәn ibarәtdir

21 ......... ilk növbәdә, dövlәtin vә cәmiyyәtin normativhüquqi aktların hazırlanması vә qәbulu üzrә
faәliyyәt kimi xarakterizә edilir

•

Hüquqi tәnzimlәmә
Normativ tәnzimlәmә
Texniki tәnzimlәmә
Siyasi tәnzimlәmә
Sosial tәnzimlәmә

22 Hüquqi tәnzimlәmә mexanizmi dedikdә, ......

•

İnformasiya münasibәtlәrini tәnzimlәmәk üçün istifadә edilәn beynәlxalq hüquq normalı başa düşülür
İctimai münasibәtlәrә tәsir göstәrmәk üçün istifadә edilәn beynәlxalq hüquq normaları başa düşülür
İctimai münasibәtlәrә tәsir göstәrmәk üçün istifadә edilәn hüquqi vasitәlәr sistemi başa düşülür
İnformasiya münasibәtlәrinә tәsir göstәrmәk üçün istifadә edilәn tәnzimlәmә vasitәlәri başa düşülür
İqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәmәk üçün istifadә edilәn hüquqi vasitәlәr sistemi başa düşülür

23 İnternetin tәnzimlәnmәsi sahәsindә aşağıdakı hüquqi mexanizm tәtbiq edilmir:

•

Mәhkәmә tәcrübәsi
Siyasi normalar
Sosial normalar
Özünütәnzimlәmә
Beynәlxalq hüquq

24 İnternetin tәnzimlәnmәsindә tәtbiq edilәn qanunvericilik normalarından deyil:

•

Heç biri
Әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişikliklәr etmәdәn İnternetә tәtbiq edilә bilәnlәr
İnternet ilә bağlı olan mәsәlәlәrә tәtbiq etmәk üçün әhәmiyyәtli dәrәcәdә adaptasiya tәlәb edәnlәr
Xüsusi olaraq İnternet üçün yaradılanlar
Hamısı

25 Qanunvericilik normalarından fәrqli olaraq, ....

•

Dövlәt müәssiәlәri yalnız fiziki şәxslәri sosial normalara riayәt etmәyә mәcbur etmәk sәlahiyyәtinә malikdir
Heç bir özәl müәssisә fiziki vә hüquqi şәxslәri sosial normalara riayәt etmәyә mәcbur etmәk sәlahiyyәtindә
deyil
Heç bir dövlәt müәssisәsi fiziki vә hüquqi şәxslәri sosial normalara riayәt etmәyә mәcbur etmәk sәlahiyyәtinә
malik deyil
Dövlәt müәssisәlәri bu normalardan istifadә etmir
Dövlәt müәssiәlәri yalnız hüquqi şәxslәri sosial normalara riayәt etmәyә mәcbur etmәk sәlahiyyәtinә malikdir

26 İnternetin tәnzimlәnmәsinә ilk dәfә hansı hüquq sistemi çәrçivәsindә cәhd göstәrilib?

•

Qanunvericilik
Özünütәnzimlәmә
Sosial normalar
Beynәlxalq hüquq
Mәhkәmә tәcrübәsi

•

27 Yurisdiksiya – ........

•

Hәr hansı bir şәxsin vә ya digәr hüquq subyektinin fәaliyyәtinin qanuna uyğunluq baxımından
qiymәtlәndirilmәsini, qanun pozucularına qarşı hüquqi sanksiyaların tәtbiqini nәzәrdә tutur.
Yaradıcı yanaşmanı vә çevikliyi dәstәklәmәk vacibdir, çünki bu, İnternetin daha da inkişaf etmәsinә imkan
verәcәk
Subyektin müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün tәnzimlәnәn subyektә göstәrdiyi tәsir üsulları vә vasitәlәrinin
mәcmusudur
İctimai münasibәtlәrә tәsir göstәrmәk üçün istifadә edilәn hüquqi vasitәlәr sistemi başa düşülür
Yeni struktura bütün maraqlı tәrәflәr (coğrafi (müxtәlif ölkәlәr) vә peşә (müxtәlif peşә cәmiyyәtlәri)
baxımından) daxil edilmәlidir.

28 Aşağıdakılardan hansı yurisdiksiyanın tәrkib hissәlәrindәn deyil?

•

Heç biri
Maddi yurisdiksiya
Prosessual yurisdiksiya
Hüquqi yurisdiksiya
İcra yurisdiksiyası

29 Yurisdiksiya mәsәlәsindәki qeyrimüәyyәnliklәr bir sıra problemlәrin yaranmasına gәtirib çıxardır.
Aşağıdakılardan hansı bu problemlәrә aid deyil?

•

Bütün cavablar doğrudur
Dövlәtin öz әrazisindә sosial münasibәtlәri tәnzimlәmәsi üçün öz hüquqi sәlahiyyәtlәrini yerinә yetirmәsi
mümkün olmur
İnternetin hüquqi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk olmur
Elektron kommersiyanın inkişafı lәngiyir
İnternetin hüquqi baxımdan tәhlükәsiz zonalara parçalanması tәhlükәsi yaranır

30 İstintaq prinsipi – .......

•

Ayrıayrı fiziki vә hüquqi şәxslәr öz mәhkәmә hüquqlarından istifadә edә bilmirlәr
Dövlәtin öz әrazisindәki insanların vә mülkiyyәtin üzәrindәki hakimiyyәti
Vәtәndaşların harada olmasından asılı olmayaraq dövlәtin onlar üzәrindә hakimiyyәti
Dövlәtin onun әrazisindә hәyata keçirilәn hәr hansı fәaliyyәt sayәsindә baş verәn iqtisadi vә hüquqi nәticәlәri
tәnzimlәmәk hüququ.
Dövlәtin öz әrazisindә sosial münasibәtlәri tәnzimlәmәsi üçün öz hüquqi sәlahiyyәtlәrini yerinә yetirmәsi
mümkün olmur

31 Fәrdi mәlumatlar – ..........

•

Konsensus әsasında hazırlanmış,tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq olunmuş sәnәddir
Maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәri haqqında onların özündә saxladığı qeyrimüәyyәnliyi azaldan
mәlumat
Konkret insan haqqında, onunla eynilәşdirilәn vә ya eynilәşdirlә bilәn (maddi daşıyıcıda әks olunmuş)
informasiyadır
Müәyyәn zaman anında әmәk, maddi vә maliyyә resurslarının tәrkibi haqqında mәlumat
İstifadәçinin müxtәlif vebsaytlarda vә İnternet servislәrindә işlәyәrkәn daxil etdiyi şәxsi mәlumatlar

32 .......... İnternetә daxil olma, burada informasiyanın yerlәşdirilmәsi, ötürülmәsi vә bu qlobal şәbәkә
ilә bağlı digәr xidmәtlәr göstәrәn tәşkilatdır.
İnternet şәbәkәlәri birliyi
İnternetbrauzerlәr
İnternet serverlәr
İnternet istifadәçilәri birliyi

•

•

İnternetprovayder

33 Aşağıdakılardan biri elmmetriyanın yaradıcılarının siyahısına daxildir:

•

Bredford
Yudjin Qarfildin
K. Menger
Con Bernal
Corc Zipf

34 Elmmetriya özü ...... ilә sıx әlaqәlidir.

•

Elmin inkişafı nәzәriyyәsi
İnformasiyanın yığılması vә yayılması
İnformatikanın digәr sahәlәri
Qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi
İstehsal amillәri nәzәriyyәsi

35 Con Prays, hәmçinin elmi әdәbiyyatın ...... (the halflife of scientific literature) vә elmin .......
(Price’s law) vermişdir.

•

Eksponensial artım qanununu, paylanma qanununu
Artım qanununu, qiymәt qanununu
Paylanma qanununu, eksponensial artım qanununu
Dәyәr qanununu, qiymәt qanununu
Paylanma qanununu, dәyәr qanununu

36 Praysın çox әhәmiyyәtli әsәrlәrinin içәrisindә 1963cü ildә yazılmış vә müasir elmmetriyanın
әsasını qoymuş hansı kitabları xüsusi yer tutur?

•

“Böyük Elm”, “Elmin sosial funksiyası”
“Cәmiyyәt vә elm”, “Cәmiyyәtin tarixindә elm”
“ Elm vә cәmiyyәt”, “Elm vә mәdәniyyәt”
“Kiçik Elm”, “Böyük Elm”
“Elmin sosial funksiyası”, “ Kiçik Elm”

37 Tәdqiqatçı üçün onun mәqalәsinә olunan istinadların maksimal sayı necә adlanır?

•

Aktivlik indeksi
Bernal indeksi
Hirş indeksi
Prays indeksi
Lotka indeksi

38 Elmi fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәri (elmmetrik göstәricilәr) neçә qrupa bölünür?

•

2
[5
4
3
6

39 Elmi fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi indekslәrinә (Fәrdi qiymәtlәndirmә) aiddir: 1) nindeksi 2) h
indeksi 3) g indeksi 4) Rindeksi 5) mindeksi 6) F indeksi
3, 4, 5, 6

•

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

40 Elmi jurnalların qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan indekslәrdir:

•

Hamısı
Citing halflife
İmpakt faktor
Operativlik indeksi
Cited halflife

41 hindeksi, gindeksi, mindeksi, Rindeksi, ARindeksi istifadә olunur:

•

Doğru cavab yoxdur
Operativliyin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
Jurnalların qiymәtlәndirilmәsi zamanı
Elmi fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
Bütün cavablar doğrudur

42 Q.L.Burrellә (Quentin L. Burrell) görә bu indeks alimin mәqalәlәrinin elmi mәhsuldarlıq nüvәsini
tәşkil edir. Söhbәt hansı indeksdәn gedir?

•

Russo indeksindәn
Hirş indeksindәn
Murtz indeksindәn
Bornman indeksindәn
Daniel indeksindәn

43 L.Bornman (Lutz Bornmann), R.Murtz (Rüdiger Mutz) vә H.Daniel (Herve Daniel) nüvәsini әsas
tutaraq bütün qiymәtlәndirmә indekslәrini .. ........ bölürlәr.

•

Yeddi tipә
Altı tipә
Dörd tipә
İki tipә
Üç tipә

44 Tәdqiqatçının çalışdığı elmi sahәdә aktivliyini әks etdirir vә onun Hirş nüvәsindә olan
mәqalәlәrinin sayı haqqında mәlumat verir:

•

VI tip qiymәtlәndirmә indekslәri
II tip qiymәtlәndirmә indekslәri
I tip qiymәtlәndirmә indekslәri
Operativlik indekslәri
III tip qiymәtlәndirmә indekslәri

45 Tәdqiqatçının Hirş nüvәsindә olan mәqalәlәrinin tәsirini göstәrir. Bunlara aiddir: indeks, indeks,
indeks vә indeks. Söhbәt hansı indekslәrdәn gedir?
V tip qiymәtlәndirmә indekslәri
VI tip qiymәtlәndirmә indekslәri
III tip qiymәtlәndirmә indekslәri
I tip qiymәtlәndirmә indekslәri

•

•

II tip qiymәtlәndirmә indekslәri

46 Tәdqiqatçı hansı halda h indeksinә malik olur?

•

Tәdqiqatçı, onun istinad olunmuş N mәqalәsinin h qәdәrinin hәr birinә әn azı h dәfә istinad olarsa
Tәdqiqatçının Hirş nüvәsindә olan N sayda mәqalәsinin h qәdәrinin әn azı h dәfә istinad olarsa
Tәdqiqatçının sayda mәqalәsi, hәr bir mәqalәsinә uyğun olarsa
Tәdqiqatçı, onun istinad olunmuş mәqalәsinin qәdәrinin hәr birinә әn çoxu dәfә istinad olarsa
Tәdqiqatçının çalışdığı elmi sahәdә aktivliyinin hәcmi Hirş nüvәsindәki mәqalәlәrin sayına bәrabәr olarsa

47 Fikirlәrdәn hansı hindeksinin çatışmayan cәhәtlәrindәn biridir?

•

İndeks özünә istinad vasitәsilә süni şәkildә artırıla bilmir
İndeks әsәrlәrin ümumi sayı ilә mәhdudlaşır
İndeks bütün elm sahәlәrindә istinadların sayının eyni olduğunu nәzәrә almır
Qısa ömürlü fәaliyyәti olan elmi tәdqiqatçılar kәşflәrinin әhәmiyyәtliliyindәn asılı olmayaraq öz indekslәrini
azaltmağa qadir olmurlar.
İndeks kitabları adi mәqalә kimi hesablamır

48 Hansı hindeksinin çatışmayan cәhәtlәrinә aid deyil?

•

İndeks özünә istinad vasitәsilә süni şәkildә artırıla bilmir
Qısa ömürlü fәaliyyәti olan elmi tәdqiqatçılar kәşflәrinin әhәmiyyәtliliyindәn asılı olmayaraq öz indekslәrini
yüksәltmәyә qadir olmurlar
İndeks müxtәlif elm sahәlәrindә istinadların sayının fәrqli olduğunu nәzәrә almır
İndeks istinadın mahiyyәtini nәzәrә almır
İndeks kitabları da adi mәqalә kimi hesablayır

49 htip indekslәrin arasında әn çox maraq doğuran, 2006cı ildә Leo Ege tәrәfindәn tәklif edilmiş
indeks hansıdır?

•

h indeksi
m indeksi
AR indeksi
Rindeksi
g indeksi

50 g indeksinin üstünlüyü nәdir?

•

Tәdqiqatçının çoxistinadlı mәqalәsinin tәsirini nәzәrә almasıdır
Tәdqiqatçının mәqalәlәrinin ardıcıllığını nәzәrә almasıdır
Tәdqiqatçının istәklәrini nәzәrә almasıdır
Mәqalәnin çatışmamazlıqlarının nәzәrә almasıdır
Tәdqiqatçının mәqalәsinin aktivliyini nәzәrә almasıdır

51 Tәdqiqatçı hansı halda gindeksinә malikdir?

•

Әgәr tәdqiqatçının әn çox istinad olunan 2g sayda mәqalәsinә ümumilikdә g sayda istinad olarsa
Tәdqiqatçı, onun istinad olunmuş g mәqalәsinin g qәdәrinin hәr birinә әn azı g dәfә istinad olarsa
Әgәr tәdqiqatçının әn çox istinad olunan g sayda mәqalәsinә ümumilikdә 2g sayda istinad olarsa
Әgәr tәdqiqatçının әn çox istinad olunan sayda (burada nәzәrdә tutulur ki, mәqalәlәr istinadların sayına görә
azalan sırada düzülmüşdür) mәqalәsinә ümumilikdә (cәm olaraq) sayda istinad olarsa
Әgәr tәdqiqatçının әn çox istinad olunan g2 sayda ( burada nәzәrdә tutulur ki, mәqalәlәr istinadların sayına
görә artan sırada düzülmüşdür) mәqalәsinә ümumilikdә( cәm olaraq) g sayda istinad olarsa

52 Elmmetrik tәdqiqatların mәqsәdi – ...... 1) Elmi istiqamәtin inkişafının obyektiv mәnzәrәsini әks

etdirmәk 2) Elmi istiqamәtin aktuallığınıqiymәtlәndirmәk 3) Elmi istiqamәtin potensial imkanlarının
qiymәtlәndirmәk 4)Elmi istiqamәtin informasiya axınlarının formalaşması qanunauyğunluqlarını
qiymәtlәndirmәk 5) Elmi ideyalarının yayılmasını qiymәtlәndirmәk

•

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

53 Elmi İnformasiya İnstitutunda (Institute for Scientific Information, ISI) jurnalın vacibliyinin
kәmiyyәt göstәricisi ....... hesablanır.

•

A vә B
Operativlik indeksi
Cited halflife
Citing halflife
İmpakt faktor

54 Immediacy Index (operativlik indeksi)  ...........

•

Tәdqiqatçının aktivliyini qiymәtlәndirir
Elmi istiqamәtin inkişafının obyektiv mәnzәrәsini qiymәtlәndirir
Jurnalın nailiyyәt әldә etdiyi mövzuların tezliyini qiymәtlәndirir
2 il әrzindә hәmin jurnalda çap edilmiş mәqalәlәrin sayını qiymәtlәndirir
Elmi istiqamәtin potensial imkanlarının qiymәtlәndirir

55 Tutaq ki, J jurnala 2010cu ildә olunan istinadların sayı (A), hәmin il jurnalda nәşr edilmiş
mәqalәlәrin sayı ( B)dir. Onda J jurnalının 2010cu il üçün operativlik indeksi necә hesablanacaq?

•

Immediacy index (J _ 2010) = A / B
Immediacy index (J_ 2010) = B / A
Immediacy index ( J_2010) = B  A
Immediacy index ( J _ 2010) = A + B
Immediacy index ( J_ 2010) =A × B

56 Hollandiyalı Van Raan 2004cü ildә Elmdә yatmış gözәllәr i( Sleeping Beauties in Science ) analiz
edәrkәn neçә әsas parametri müәyyәn etmişdir?

•

7
2
5
3
6

57 Yuxu dәrinliyi parametrinә görә yatmış gözәllәr bölünür:

•

“ Dәrin yuxulu” mәqalәlәr, “ az yuxulu “ mәqalәlәrә
“ Dәrin yuxulu “ mәqalәlәr, “ yuxusuz ” mәqalәlәrә
“ Yuxusuz” mәqalәlәr, “Oyaq” mәqalәlәrә
“Dәrin yuxulu” mәqalәlәr, “orta yuxulu ” mәqalәlәrә
“ Az yuxulu” mәqalәlәr, “ Oyaq” mәqalәlәr

58 Oyanma tezliyi (awake intensity) – ........

•

Tәcrübәdә qiymәtlәndirmә üçün istifadә olunan biblioqrafik metodlardır
Çap olunduqdan sonra müәyyәn zaman intervalıdır
Mәqalәnin yuxu periodundan sonrakı dörd ildә hәr bir ilә düşәn istinadların sayıdır
Zamandan geridә qalma müddәtidir
Çap olunduqdan sonra hәr il әn çoxu 1 istinad alan mәqalәlәrdir

59 Yuxu müddәti (length of the sleep) – ........

•

Tәcrübәdә qiymәtlәndirmә üçün istifadә olunan biblioqrafik metodlardır
Çap olunduqdan sonra müәyyәn zaman intervalıdır
Mәqalәnin yuxu periodundan sonrakı dörd ildә hәr bir ilә düşәn istinadların sayıdır
Zamandan geridә qalma müddәtidir
Çap olunduqdan sonra hәr il әn çoxu 1 istinad alan mәqalәlәrdir

60 Dәrin yuxulu mәqalәlәr hansı mәqalәlәrdir?

•

Çap olunduqdan sonra hәr il әn az 4 istinad alan mәqalәlәr
Çap olunduqdan sonra müәyyәn zaman intervalında hәr il 3 istinad alan mәqalәlәr
Çap olunduqdan sonra müәyyәn zaman intervalında hәr il әn azı 2 istinad alan mәqalәlәr
Çap olunduqdan sonra müәyyәn zaman intervalında hәr il 1 vә ya 2 istinad alan mәqalәlәr
Çap olunduqdan sonra hәr il әn çoxu 1 istinad alan mәqalәlәr

61 Az yuxulu mәqalәlәr hansı mәqalәlәrdir?

•

Çap olunduqdan sonra hәr il әn az 4 istinad alan mәqalәlәr
Çap olunduqdan sonra müәyyәn zaman intervalında hәr il 3 istinad alan mәqalәlәr
Çap olunduqdan sonra müәyyәn zaman intervalında hәr il 1vә ya 2 istinad alan mәqalәlәr
Çap olunduqdan sonra müәyyәn zaman intervalında hәr il әn azı 2 istinad alan mәqalәlәr
Çap olunduqdan sonra hәr il әn çoxu 1 istinad alan mәqalәlәr

62 T.Braun tәrәfindәn bu elm sahәsindә әn çox istinad olunan mәqalәlәrin müәlliflәri üçün tәklif
edilmiş vә hәyata keçirilmişdir:

•

Filds medalı
Y. Qarfild medalı
L. Ege medalı
T. Braun medalı
Prays medalı

63 İlk Prays medalı kimә verilmişdir?

•

1926cı ildә Lotkaya
1993cü ildә T. Brauna
1993cü ildә Y. Qarfildә
1984cü ildә Zipfә
1984cü ildә Y. Qarfildә

64 Vebometriya (Webometrics) vә ya Kibermetriya (Cybermetrics) ......

•

Bu termin ilk dәfә Peter Ingwersen vә Filds tәrәfindәn işlәdilmişdir
Bu termin ilk dәfә Filds tәrәfindәn işlәdilmişdir
Bu termin ilk dәfә Prays vә T. Braun tәrәfindәn işlәdilmişdir
Bu termin ilk dәfә Tomas C.Almind vә Peter Ingwersen tәrәfindәn işlәdilmişdir
Bu termin ilk dәfә Tomas C.Almind vә T. Braun tәrәfindәn işlәdilmişdir

65 Vebometriya neçә әsas funksiyanı birlәşdirir?

•

2
4
7
3
5

66 Vebsaytların statistikası .....

•

Düzgün cavab yoxdur
Bibliometriyanın funksiyasıdır
Vebometriyanın funksiyasıdır
Elmmetriyanın funksiyasıdır
Kibernetikanın funksiyasıdır

67 Aşağıdakılardan hansı Vebometriyanın funksiyasıdır?

•

Bibliometrik metodlar vasitәsilә vebsaytların aktivliyinin öyrәnilmәsi
Bibliometrik metodlar vasitәsilә vebsaytların xüsusiyyәti vә xarakterinin öyrәnilmәsi
Yüksәk impakt faktorlu jurnallarda çap edilmiş mәqalәlәrin sayının hesablanması
Aktivlik vә attraktivlik indekslәri hesablanması
Elmmetrik metodlar vasitәsilә vebsaytların xüsusiyyәtinin öyrәnilmәsi

68 Vebometriya dünya universitetlәrinin, elmi saytlarların keyfiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәrinә
әsaslanaraq reytinqlәrini tәyin edәn ......... bir sahәsidir.

•

Elmmetriyanın
Bibliometriyanın
Wikipediyanın
İnformatikanın
Kibernetikanın

69 Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir:

•

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

70 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır:

•

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

71 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

72 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

73 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

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

•

zamin
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti
emitent

75 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

76 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.

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

•

zamin
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti
emitent

78 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin daxili üstünlüklәrinә aid deyil,

•

Daha yaxşı koordinasiya vә kommunikasiya
Transaksiyaların dәyәrinin azalması
Xidmәtlәrin göstәrilmәsindә innovasiyalar
Tәkrarlanan funksiyaların lәğvi
Bürokratik prosedurların sadәlәşdirilmәsi

79 5. ehökumәt dedikdә dövlәt aparatı işinin aşkarlığını vә sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә onun
informasiyalaşdırılmasına yönәlmiş kompleks tәdbirlәr başa düşülmәlidir. Bu ifadә aşağıdakılardan
hansına aiddir,

•

cavablar arasında doğru cavab movcud deyil
V.V. Turovets (2005)
Abramson vә Mins (2001)
S.А.Dyatlov (2002)
Muir vә Oppenheim (2002)

80 Ehökumәt tәkamül prosesindә İnformasiyanın yerlәşdirilmәsi 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.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları
vebsayt vasitәsilә verirlәr.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.

81 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.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları
vebsayt vasitәsilә verirlәr.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.

82 Ehökumәt tәkamül prosesindә Tranzaksiya 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.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları
vebsayt vasitәsilә verirlәr.

vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.

83 Hakimiyyәtin müasir tәlәblәrә uyğun fәaliyyәtinin tәmini prinsipidir:

•

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

84 Dövlәt idarәetmәsindә hansı dәyәrlәrin nәzәrә alınması mәslәhәt görülmür?

•

universal tәşkilati
hüquqi
şәxsi
siyasi
sosialsiyasi

85 Rәqәmsal demokratiya nәdir?

•

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

86 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin xarici üstünlüklәrinә aid deyil,

•

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

87 Ehökumәt tәkamül prosesindә Dövlәt strukturunun transformasiyası 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.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları
vebsayt vasitәsilә verirlәr.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.

88 Elektron idarәçiliyin birinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

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

89 Elektron idarәçiliyin ikinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

•

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

90 Elektron idarәçiliyin üçüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır,

•

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

91 Elektron idarәçiliyin dördüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

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

92 E hökumәt infrastrukturunun daxili konturuna aiddir

•

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

93 E hökumәt infrastrukturunun xarici konturuna aiddir,

•

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

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

•

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

95 Güclәndirilmiş eimzanın üstünlüklәrinә aiddir

•

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

96 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

97 Peyk rabitәsindә kanalların ayrılması aşağıdakılardan hansına görә aparılmır?

•

intensivliyә
mühitә
zamana
tezliyә
koda

98 Peyk rabitәsindә müxtәlif diametrli antenalar istifadә olunur. Onların mak¬simum vә minimum
diametri nә qәdәr olur?

•

max 49m,min 3m
max 30m,min 1,5m
max 23m,min 1m
max 20m,min 0,5m
max 45m,min 2m

99 Peyk rabitәsi şәbәkәlәrindә informasiya verilişi üçün hansı protokollardan istifadә olunur? vә
asinxron ALONA protokollarından istifadә olunur.

•

HTTP
TCP/İP
TCP
İP
ALONA

100 Tezliyә görә ayrılmaya әsaslanan multipleklәşmә (Frequency division multiplexinqFDM)
üsulunun әsas çatışmayan cәhәtlәrinә hansı aiddir?

•

istifadәçilәrin müntәzәm veriliş veriliş aparmadıqları zamanı uyğun yarım kanallara ayrılan tezlik zolağının
yararlı qalması
kanalların birinin digәrinә arzu olunmayan tәsirini azaltmaq mәqsәdilә әsas buraxma zolağının әksәr
hissәsinin ziqzaq şәklindә olması
kanalların birinin digәrinә arzu olunmayan tәsirini artırmaq mәqsәdilә әsas buraxma zolağının әksәr hissәsinin
ayırıcı zolaq şәklindә olması
kanalların birinin digәrinә arzu olunmayan tәsirini azaltmaq mәqsәdilә әsas buraxma zolağının әksәr
hissәsinin ayırıcı zolaq şәklindә olması;
istifadәçilәrin müntәzәm veriliş apardıqları zamanı uyğun yarım kanallara ayrılan tezlik zolağının yararsız
qalması.

101 Sorğu seçmә sistemi qovşaqlarda nәlәrә malikdir?

•

birinci qovşaqda aşağı sәviyәli EHMә
birinci qovşaqda terminala
birinci qovşaqda terminala,ikinci qovşaqda baş EHMә
birinci qovşaqda baş EHMә, ikinci qovşaqda ter¬minala
ikinci qovşaqda baş EHMә

102 Sorğu әmr siqnalı hansı qovşaqda verilәnlәrin ötürülmәsini hәyata keçirir?

•

birinci vә ikinci
birinci qovşaqda
c vә d
üçüncü
ikinci qovşaqda

103 seçmә әmr siqnalı hansı qovşaqlardaa informasiya mübadlәsini hәyata keçirir?

•

birinci qovşaqla ikinci qovşaq arasında
birinci vә ikinci
ikinci qovşaqda
birinci qovşaqda
üçüncü

104 Sorğu/seçmә prosesi yerüstü stansiya tәrәfindәn idarә olunursa, onda sistemin xarakteristikası
necә dәyişәr?

•

daha da pislәşәcәk
yaxşılaşır
qismәn pislәşir
pislәşir
daha da yaxşılaşır

105 . әgәr sorğu/seçmә prosesi yerüstü stansiya tәrәfindәn idarә olunursa sorğu/seçmә siqnalları necә
göndәrilir?

•

heç birinә göndәrilmir
yalnız peykә
әvvәlcә yerüstü stansiyaya,sonra peykә
әvvәlcә peykә sonra oradan da yerüstü stansiyaya
yalnız yerüstü stansiyaya

106 Fasilәsiz ARQ protokolundan istifadә olunan zaman yarımdup¬leks kanal üzrә verilәnlәrin
ötürülmәsini vә onun tәsdiqinin eyni zamanda aparıl¬ma¬sı hesabına sorğu dövrü әrzindә baş verәn
gecikmә necә dәyişir?

•

fasilәlәrlә baş verir
hec bir cavab doqru deyil
azalır
çoxalır
dәyişmir

107 Nә zaman qәbul stansiya¬sından heç bir tәsdiq siqnalı gözlәmәdәn ardıcıl olaraq 127 paket verilә
bilәr?

•

İP protokolundan istifadә zamanı
bu baş verә bilmәz
HDLS protokolundan istifadә zamanı
ADALS protokolundan istifadә zamanı
hec bir cavab doğru deyil

108 Veriliş pәncәrәsinin genişlәndirilmәsi bir sıra әlavә problemlәrlә bağlıdır. Sәhv baş verәn zaman
nә baş verir?

•

sәhv baş vermir.
tәkrar baş vermir
ancaq bir kadr tәkrar olunur
bir yaxud çoxlu sayda kadrlar tәkrar olunurlar
hәmişә çox kadr tәkrar olunur

109 Genişlәndirilmiş pәncәrәnin funksiyası nәdir?

•

gecikmәni yox edir, kanaldan effektiv istifadә etmәyә imkan vermir.
gecikmәni yox edir vә kanaldan effektiv istifadә etmәyә imkan verir.
kanaldan effektiv istifadә etmәyә imkan vermir
gecikmәni yox etmir
gecikmәni yox etmir, kanaldan effektiv istifadә etmәyә imkan verir.

110 Bir sıra sistemlәr genişlәndirilmiş ölçülü karlı HDLS protokolundan istifadә edirlәr vә bu zaman
pәncәrәlәrin sayı neçәyә qәdәr artır?

•

127
80
90
100
79

111 Sorğu/seçmә sistemi neçә әmr siqnalının verilmәsinә әsaslanır?

•

5
3
2
1
4

112 Peyk rabitәsindә sәhvin yaranma ehtimalının qiymәti nә qәdәrdir?

•

10^1
10^10
10^6
10^5
10^3

113 Peykin torpaqdan uzaqlığı nә qәdәrdir?

•

58min km
36min km
20min km
12min km
47min km

114 Peyk rabitәsi kim tәrәfindәn tәklif edilmişdir?

•

Q.V.Leybnis
Hovard Ayken
Horbert Vinert
Ada Lavleys
A.Klark

115 Peyk rabitәsi neçәnci ildә tәklif edilmişdir?

•

1958
1992
1990
1945
2000

116 Faylserverin bәrk diski necә olmalıdır?

•

Noutbukda olduğu kimi
PCdәn çox
PCdә olduğu kimi
adi PCdәn az
Laptopdan az

117 Kommunikasiya sisteminin әsas parametrlәri hansılardır?

•

kommutator
server vә işçi stansiyalar
şәbәkә adapterlәri, kabel sistemi, server
şәbәkә adapterlәri vә kabel sistemi
marşrutizator

118 Sizin fikrinizcә, MAC–ünvanın, yәni lokal şәbәkәdә qovşağın identifikasiyası üçün tәtbiq olan
ünvanın uzunluğu nә qәdәrdir?

•

16 bayt
4 bayt
6 bayt
10 bayt
maskadan asılıdır

119 Sizin fikrinizcә, eyni zamanda bir kompüter neçә lokal ünvana malik ola bilәr?

•

sәkkiz
ixtiyari sayda
iki
bir
qoşulan şәbәkә adapterlәrinin sayı qәdәr

120 Sizin fikrinizcә, IPünvanın uzunluğu nә qәdәrdir?

•

sәkkiz bayt
altı bayt
dörd bayt
bir bayt
maskadan aısılıdır

121 IP–ünvanı tәşkil edәni göstәrin:

•

ünvanın adı
portun nömrәsi
şlüzün uzunluğu
şәbәkәnin nömrәsi

qovşağın uzunluğu

122 Sizin fikrinizcә, marşrutizatorun portları nәyә malikdir?

•

tipdәn asılıdır
prinsipcә ünvana malik deyil
eyni bir IP ünvanına
müxtәlif IP ünvanlarına
modeldәn asılıdır

123 Sizin fikrinizcә, simvol domen adlarının elementlәri arasında qarşılıqlı әlaqәni nizama salan
hamının qәbul etdiyi qayda mövcuddurmu? Mәsәlәn, http://base2.sales.zil.ru, burada
"base2","zil","sales"  adların elementlәridir.

•

belә qaydalar müәyyәn texniki şәrtlәr daxilindә mövcud ola bilmәz
adların ardıcıllığı şәbәkә sinfini göstәrir
xeyr, heç bir qayda mövcud deyil
bәli, kifayәt qәdәr böyük elementlәr kiçik elementlәrin seçiminә mәhdudiyyәt yaradır
belә qaydalar müәyyәn texniki şәrtlәr daxilindә mövcud ola bilәr

124 Sizin fikrinizcә, uk domeni nәdir?

•

İngiltәrә
Böyük Britaniya
Rusiya
Ukrayna
Koreya

125 Sizin fikrinizcә, "0" qiymәtinin biti ilә başlayan vә maskaya malik olmayan IP–ünvan hansı
şәbәkәyә aiddir?

•

heç bir qovşağa malik olmayan
16 777 216ya qәdәr qovşağa malik olan
256ya qәdәr qovşağa malik olan
8ә qәdәr qovşağa malik olan
1 qovşağa malik olan

126 Sizin fikrinizcә, "10" qiymәtinin biti ilә başlayan vә maskaya malik olmayan IP–ünvan hansı
şәbәkәyә aiddir?

•

2 qovşağa malik olan
16 777 216ya qәdәr qovşağa malik olan
256ya qәdәr qovşağa malik olan
8ә qәdәr qovşağa malik olan
65 535 qovşağa malik olan

127 Sizin fikrinizcә, "110" qiymәtinin biti ilә başlayan vә maskaya malik olmayan IP–ünvan hansı
şәbәkәyә aiddir?

•

2 qovşağa malik olan
16 777 216ya qәdәr qovşağa malik olan
256ya qәdәr qovşağa malik olan
8ә qәdәr qovşağa malik olan
65 535 qovşağa malik olan

128 78. Sizin fikrinizcә, 192. 190. 21. 255 ünvanı nәdir?

•

mümkündür
mümkün deyil
öz altşәbәkәsinin bütün qovşaqlarını göstәrir
hәr hansı bir qovşağın ünvanıdır
göstәrir ki, mәnbә vә qәbuledici – 2si dә eyni maşındır

129 Sizin fikrinizcә, hәr hansı bir sonuncu qovşaq üçün 98.255.255.255 ünvanından istifadә etmәk
mümkündürmü?

•

kontekstdәn asılı deyil
kontekstdәn asılıdır
xeyr, mümkün deyil
bәli, tamamilә
müәyyәn texniki şәrtlәr daxilindә mümkündür

130 Sizin fikrinizcә, hәr hansi bir işçi stansiya 127.0.0.1 ünvanına mәktub göndәrәrsә, bu paketi kim
alar?

•

qәbuledici stansiya
verilәn seqmentin bütün stansiyaları
lokal şәbәkәnin bütün stansiyaları
göndәrәn stansiyanın özü
verilәn domenin bütün stansiyaları

131 Sizin fikrinizcә, qrup ünvanı (multicast) ...

•

tәrkibindә ancaq "şәbәkәnin nömrәsi" sahәsi var
köhnәlmiş, artıq istifadә edilmәyәn anlayış sayılır
"şәbәkәnin nömrәsi" vә "qovşağın nömrәsi" sahәlәrinә bölünmәmiş xüsusi struktura malikdir
tәrkibindә "şәbәkәnin nömrәsi" vә "qovşağın nömrәsi" sahәlәrini saxlayır
tәrkibindә ancaq "şәbәkәnin maskası" sahәsi var

132 82. Sizin fikrinizcә, IP protokolunda genişyayımlı ünvan yaratmaq olarmı, yәni IP şәbәkәsinin
tamamilә bütün stansiyaları bu ünvana malik mәlumatı әldә edә bilәrlәrmi?

•

bir domen hәddindә mümkün deyil
bәli, yalnız ünvan sahәsindә maşının nömrәsi göstәrilәn qruplar hәddindә mümkündür
bu, mümkün deyil
bәli, bu çox sadәdir
bir domen hәddindә

133 Dördsәviyyәli TCP/IP protokollar stekinin nәqliyyat sәviyyәsinә (transport layer) hansı protokol
daxildir?

•

ICMP
SNMP
TCP
ARP
IP

134 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) protokolu hansı port vә nәqliyyat protokolundan istifadә
edir?

•

UDP
25
23
21
TCP

135 Dördsәviyyәli TCP/IP protokollar stekinin nәqliyyat sәviyyәsinә (transport layer) hansı protokol
daxildir?

•

ICMP
UDP
SLIP
ARP
IP

136 OSI etalon modeli üçün kanal sәviyyәsinә (data link layer) hansı protokol daxildir?

•

ICMP
SNMP
SLIP
ARP
IP

137 OSI etalon modeli üçün kanal sәviyyәsinә (data link layer) hansı protokol daxildir?

•

PPP
SNMP
TCP
ARP
IP

138 IP vә Ethernet–ünvanların uyğunluğunu müәyyәn etmәk üçün hansı protokoldan istifadә olunur?

•

PPP
SNMP
TCP
ARP
IP

139 Virtual terminalın emulyasiyası üçün hansı protokoldan istifadә olunur?

•

PPP
SNMP
TCP
ARP
Telnet

140 Hansı protokol nöqtәdәn nöqtәyә verilәnlәrin ötürülmәsinin kanal protokolu sayılır?

•

ARP
Telnet
SNMP
TCP
PPP

141 1. GSM şәbәklәrindә paket rejimindә verilәnlәrin 144 kbit\san ötürülmәsi adlanır

•

cavabların hamısı sәhvdir.
xDSL
UMTS
DSL
GPRS

142 Telekommunikasiya sektorunda yeni nizama salınmanın inkişafı hansı proseslә tәyin edilir,

•

liberallaşma vә özәllәşmә
liberallaşma vә xüsusilәşmә
ümumilәşmә vә özәllәşmә
liberallaşma vә ümumilәşmә
ümumilәşmә vә xüsusilәşmә

143 DÜMK nәdir

•

dünya ümumi mәhsulun keyfiyyәti
daxili ümumi mәhsulun kütlәsi
daxili ümumi mәhsulun keyfiyyәti
daxili ümumi mәhsulun kәmiyyәti
dünya ümumi mәhsulun kәmiyyәti

144 DÜMK göstәricisi әsasında 1ci qrupuna aiddir

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
kifayәt qәdәr yüksәk olmayan DÜMK
yüksәk DÜMK
çox yüksәk DÜMK
inkişaf edәn ölkәlәr (әn aşağı DÜMK)

145 DÜMK göstәricisi әsasında 2ci qrupuna aiddir

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
kifayәt qәdәr yüksәk olmayan DÜMK
yüksәk DÜMK
çox yüksәk DÜMK
inkişaf edәn ölkәlәr (әn aşağı DÜMK

146 DÜMK göstәricisi әsasında 3cü qrupuna aiddir

•

çox yüksәk DÜMK
inkişaf edәn ölkәlәr (әn aşağı DÜMK)
kifayәt qәdәr yüksәk olmayan DÜMK
yüksәk DÜMK
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr

147 DÜMK göstәricisi әsasında 4cü qrupuna aiddir

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
kifayәt qәdәr yüksәk olmayan DÜMK
yüksәk DÜMK
çox yüksәk DÜMK
inkişaf edәn ölkәlәr (әn aşağı DÜMK)

148 DÜMK göstәricisi әsasında 1ci qrup ölkәlәrdә telefon sıxlığı neçә faiz tәşkil edir,

•

5%
1030 %,
3050%,
50%,
10%

149 DÜMK göstәricisi әsasında 2ci qrup ölkәlәrdә telefon sıxlığı neçә faiz tәşkil edir

•

5%
1030 %,
3050%,
50%,
10%

150 DÜMK göstәricisi әsasında 3cü qrup ölkәlәrdә telefon sıxlığı neçә faiz tәşkil edir

•

5%
1030 %,
3050%,
50%,
10%

151 DÜMK göstәricisi әsasında 4cü qrup ölkәlәrdә telefon sıxlığı neçә faiz tәşkil edir,

•

5%
1030 %,
3050%,
50%,
10%

152 Kompüterdә verilәnlәrin mübadilәsinә imkan verәn aparat vә proqram vasitәlәri kompleksi
hansıdır?

•

kompüter şәbәkәsi
magistral
adapter
interfeys
verilәnlәr şini

153 İnformasiya resurslarına daha yaxşı müraciәti İnternetә qoşulmaq üçün sadalanan vasitәlәrdәn
hansı tәmin edir:

•

telefon kanalı üzrә mәsafәdәn müraciәt
optik kanal üzrә daimi birlәşmә
telefon kanalı vasitәsilә müvәqqәti müraciәt
kommutativ telefon kanalı üzrә terminal birlәşmә
ayrılmış kanal üzrә daimi birlәşmә

154 Müxtәlif şәbәkә protokollarının fәaliyyәt göstәrdiyi kompüter şәbәkәlәri arasında informasiya
mübadilәsi nәdәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir?

•

faylserverlәrdәn
hostkompüterlәrdәn

şlüzlәrdәn
modemlәrdәn
elektron poçtdan

155 Doğru cavabı seçin:

•

IPünvan kompüterlәrin vә marşrutizatorların konfiqurasiyası zamanı administrator tәrәfindәn müәyyәn
edilmir
adlara icazә verilmәsi xidmәtinin әsas vәzifәsi şәbәkә adlarının vә ünvanlarının mümkünlüyünün
yoxlanmasından ibarәtdir
әlaqә xәtlәrinin bölünmәsi kanalın ötürülmә qabiliyyәtinin yüksәldilmәsinә gәtirib çıxarır
deytaqramlar onları göndәrәnlәrdәn asılı olmayaraq şәbәkәdә sәyahәt edirlәr
naqilin müqavimәti eninә kәsilmәdәn asılı deyil

156 Şәbәkәnin qurğuları arasında hansı әlaqә RS232 portu tәrәfindәn tәmin edilir?

•

asinxron vә ardıcıl
ardıcıl
asinxron
sinxron
paralel

157 VoIP nәdir?

•

Ethernet ünvanıdır
İnternet şәbәkәlәri üzrә ötürülәn paketin ölçüsüdür
şәbәkә ünvanıdır
İnternet şәbәkәsi vә ya istәnilәn başqa IPşәbәkәlәri üzrә nitq siqnallarının ötürülmәsini tәmin edәn әlaqә
sistemidir
İP şәbәkәlәri üzrә aralıq qovşaqların sayıdır

158 Kompüterlәrә IPünvanlarını verәrkәn hansı qaydalara riayәt olunmalıdır? Bütün düzgün
variantları seçin: 1. Qovşağın identifikatorunun bütün bitlәri eyni zamanda 1ә bәrabәr ola bilmәz 2.
Qovşağın identifikatorunun bütün bitlәri eyni zamanda 0a bәrabәr ola bilmәz 3. Qovşağın hәr bir
identifikatoru şәbәkәnin indentifikatoru hәddindә unikal olmalıdır 4. Şәbәkәnin identifikator bitlәri
qovşağın identifikator bitlәri ilә tam üstüstә düşmәmәlidir 5. Şәbәkәnin identifikator bitlәri qovşağın
identifikator bitlәri ilә tam üstüstә düşmәlidir

•

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

159 Marşrutlaşdırma anlayışına aid olmayanı göstәrin:

•

marşrutlaşdırma proqram tәminatlı kompüterlәri proqram marşrutizatorları adlandırırlar
zamana görә dәyişmәyәn marşrutlardır
proqram marşrutizatorları dinamik uyğunlaşdırılan cәdvәllәrdir
kompüter şәbәkәlәrindә marşrutlaşdırma prosesi xüsusi proqramaparat vasitәlәri vasitәsilә yerinә yetirilir
әlaqә şәbәkәlәrindә informasiyanın hәrәkәt marşrutunun müәyyәn edilmәsi prosesidir

160 Kompüter şәbәkәlәri nә üçün istifadә olunur? 1. Gizli fayllara girişin mәhdudluğu 2. İnternet
kanal әlaqәsinin qorunması 3. әmәkdaşlar arasında әlaqәnin tәmin olunması 4. İnformasiyanın
qorunub saxlanması 5. Resurslardan birgә istifadә olunması 6. Vәsaitlәrә qәnaәt 7. Proqramların
işlәmәsinin etibarlılığının yüksәldilmәsi 8. Böyük hәcmli verilәnlәrin emalı

•

•

3, 5
1, 6
5, 8
1, 5
2, 4

161 GSM sistemindә әdәdi verilәnlәrin ötürülmәsi sürәti nә qәdәrdir?

•

9600 bayt/s
33600 bit/s
1200 bit/s
9600 bit/s
64 kbayt/s

162 Bilavasitә verilәnlәr axınının ötürülmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş sәviyyә necә adlanır?

•

seans
kanal
fiziki
şәbәkә
tәtbiqi

163 Radiodalğaların vә işığın yayılma sürәti nә qәdәrdir?

•

10 mln. km/s
1 mlrd. km/s
300 mln. km/s
100 mln. km/s
300 min km/s

164 Fast Ethernetdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini göstәrin:

•

1000 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbayt/s
10 Mbit/s
10 Mbayt/s

165 İnfraqırmızı şüalanma ...

•

Radioәlaqә üçün maneә yaradır
İonosferdәn әks olunur
Açıq günәş altında pis işlәyir
Dәmirbeton divarları әyir
Bәrk obyektlәrdәn keçmir

166 Lazer әlaqә sistemi ... 1. Yüksәk ötürmә qabiliyyәtinә malikdir 2. Şüa ilә kәsişәn quşları
doğrayır" 3. Uzaq mәsafәlәrdә әlaqәni tәmin edir 4. Yüksәk sәviyyәdә maneәyә davamlıdır vә
müdafiәyә malikdir 5. Siqnalın ötürülmәsi zamanı böyük lәngimә yaradır

•

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

167 Kolliziya nәdir?

•

proqram tәminatının problemidir
iki işçi stansiyanın eyni zamanda verilәnlәri bölünmüş ötürücü mühitә verdiyi vәziyyәtdir
şәbәkә qurğularının problemidir
stansiyanın paketi ötürәrkәn hәmin anda digәr stansiyanın ötürücü mühiti tutduğunu aşkarladığı vәziyyәtdir
tәnzimlәnmәmiş şәbәkә sazlanmalarıdır

168 Tezlik nә qәdәr yüksәkdirsә, ...

•

kolliziyaların sayı çox olar
informasiya parametrinin dәyişmәlәrinin daha az sayını göndәrmәk olar
vahid zamanda daha çox informasiya ötürmәk olar
vahid zamanda daha az informasiya ötürmәk olar
informasiya parametrinin dәyişmәlәrinin daha çox sayını göndәrmәk olar

169 Hansı әlaqә xәttindә verilәnlәrin ötürülmәsi sürәti yüksәkdir?

•

infraqırmızı
optiklifli
sputnik
koaksial
WiFi

170 İstifadәçilәr şәbәkә vasitәsilә hansı resurslardan birgә istifadә edә bilәrlәr? 1. disk yaddaşı 2.
skaner 3. prosessor 4. printer 5. displey 6. klaviatura 7. CDROM

•

3, 4, 6
1, 4, 7
1, 5, 6
1, 4, 5
2, 3, 6

171 Seans sәviyyәsinin әsas xidmәti nәdir?

•

protokolların idarә olunması
kodlaşdırmadır
markerin idarә olunması
düz vә әks paketlәrin ötürülmәsinin uyğunlaşdırılması
sinxronlaşdırma

172 Sıxlaşdırılmamış PAL videoformatı  768 x 576 nöqtә, 25 kadr/san, 16 mln. rәng = nöqtәdә 3
bayt üçün zәruri olan minimal ötürmә qabiliyyәti nә qәdәr olmalıdır?

•

254 Mbit/s
442 Mbit/s
32 Mbit/s
155 Mbit/s
211 Mbit/s

173 Aktiv şәbәkә avadanlığı sayılmayan hansıdır?
hamısı
marşrutizator
kommutator

•

•

hab
router

174 Aşağıdakılardan hansı İTnin strukturuna daxildir?

•

Bütün cavablar doğrudur.
Predmet sahәsinin göstәricilәr sistemi
Iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәri
әllә vә ya avtomatik tәşkil edilәn vahid sәnәdlәşdirmә sistemi
Elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә informasiya sellәri

175 İnformasiya tәhlükәsizliyi  ...

•

müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır.
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli maraqlarının mühafizә olunma
vәziyyәtidir.
bütünlüklә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyuşqanlığını tәmin edir.
konsensus әsasında hazırlanmış, tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq olunmuş, müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin
optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş sәnәddir.
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan normativ sәnәddir.

176 Fiziki ötürücü mühit...

•

verilәnlәrin mәnbәyidir.
verilәnlәrin ötürülmә aparaturası vә elektrik siqnallarının ötürüldüyü fәza vә ya rabitә xәtlәridir.
verilәnlәrin ötürülmәsini tәmin edәn xüsusi aparatura vә fiziki ötürücü mühitdir.
ötürmә üçün nәzәrdә tutulmuş müәyyәn formatlı әdәdi verilәnlәrdir.
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir.

177 Ötürmә vasitәlәri...

•

verilәnlәrin mәnbәyidir.
verilәnlәrin ötürülmә aparaturası vә elektrik siqnallarının ötürüldüyü fәza vә ya rabitә xәtlәridir.
ötürmә üçün nәzәrdә tutulmuş müәyyәn formatlı әdәdi verilәnlәrdir.
verilәnlәrin ötürülmәsini tәmin edәn xüsusi aparatura vә fiziki ötürücü mühitdir.
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir.

178 İşçi stansiya  ...

•

verilәnlәrin mәnbәyidir.
Istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompüterdir.
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir.
verilәnlәrin ötürülmә aparaturası vә elektrik siqnallarının ötürüldüyü fәza vә ya rabitә xәtlәridir.
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir.

179 Telekonfranslar ...

•

Bütün cavablar doğrudur.
internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır.
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir.
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir.
xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir.

180 Usenet telekonfransları  ...
Bütün cavablar doğrudur.

•

internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır.
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir.
xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir.

181 İnformasiya xidmәti  ...

•

mövzu, mülkiyyәt forması, daxil olma, tәsvir forması, daşıyıcı ilә xarakterizә olunur.
maddi vә qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusudur.
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusudur.
bütün sosial әhәmiyyәtli informasiyanın elektron vasitәlәrinin kömәyilә saxlanma, emal vә ötürülmә üçün
münasib formada ayrılması vә tәsviri prosesidir.
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsidir.

182 Aşağıdakılardan hansı informasiya bazarı sektoruna aiddir?

•

Bütün cavablar doğrudur.
İşgüzar informasiya
Elmi vә professional informasiya
Sosial – siyasi vә hüquqi informasiya
Kütlәvi vә istehlak informasiya

183 İnformasiya mәhsulu  ...

•

bütün cavablar doğrudur.
maddi vә qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusudur.
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusudur.
bütün sosial әhәmiyyәtli informasiyanın elektron vasitәlәrinin kömәyilә saxlanma, emal vә ötürülmә üçün
münasib formada ayrılması vә tәsviri prosesidir.
mövzu, mülkiyyәt forması, daxil olma, tәsvir forması, daşıyıcı ilә xarakterizә olunur.

184 Server nәdir?

•

istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompyuterdir
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompyuterdir;
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir;
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn kompyuterdir.
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin xüsusi hissәsidir;

185 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin çatışmazlıqları

•

stansiyaların proqramtәminatının dәyişilmәsi vә yenilәşmәsindә olan çәtinliklәr
şәbәkәnin etibarlılığının vә sürәtinin serverdәn asılı olması;
şәbәkәnin idarә olunmasının müxtәlifliyi;
şәbәkә işinin sәmәrәliliyinin stansiyaların sayından asılılığı;
işçi stansiyaların sayına mәhdudiyyәt qoyulmaması;

186 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin üstünlüklәri

•

yüksәk etibarlılıq, aşağı dәyәr.
yüksәk etibarlılıq, yüksәk sürәt;
informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi, aşağı dәyәr;
yüksәk sürәt, aşağı dәyәr;
informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi, yüksәk sürәt;

187 Birranqlı şәbәkәlәrin çatışmazlıqları:

•

aşağı dәyәr
şәbәkәnin idarә olunmasının müxtәlifliyi
yüksәk etibarlılıq
şәbәkәnin etibarlılığının vә sürә tinin serverdәn asılı olması
bir kompyuterin server kimi seçilmәsinә çәkilәn xәrclәrin yüksәk olması

188 Birranqlı şәbәkәlәrin üstünlüklәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?3 1.yüksәk etibarlılıq; 2.
aşağı dәyәr; 3. yüksәk sürәt; 4. idarәetmәnin sadәliyi; 5. informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi.

•

2;4;5
1;2;3
3;4;5
1;2
2;3

189 Şәbәkә sәviyyәsindәn yüksәkdә yerlәşәn OSI modelinin sәviyyәsi hansıdır?

•

seans
nәqliyyat
şәbәkә
fiziki
tәtbiqi

190 Mövcud olmayan әlaqә xәttini göstәrin:

•

simli
kabel
sualtı radiokanallar
yerüstü radiokanallar
sputnik әlaqәsi

191 Novell NetWare şәbәkәsinin әsas protokolu hansıdır?

•

NET NetBIOS
TCP
FTR
IPX
IP

192 Kompüter şәbәkәsi nәdir?

•

Fiziki cәhәtdәn birlәşdirilmiş kompüterlәr
Şәbәkә platalarına malik kompüterlәr
Bir binada yerlәşәn kompüterlәr
Ümumi bir şәbәkә protokolunda işlәyәn kompüterlәr
Birbiri ilә әlaqәlәndirilmiş kompüterlәr

193 İnformasiya sistemi  ...

•

mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir.
müәyyәn tәlәbatların vә ya mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk üçün ayrıca götürülmüş kompüter vә
ya bir neçә әlaqәli kompüter vasitәsinin, PTnin,әlavә tәchizatın vә insanların birlәşmәsi nәzәrdә tutulur.
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә informasiya
texnologiyalarının tәşkili – nizamlı toplusudur.

idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir.
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması
vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir.

194 Aşağıdakılardan hansı YİTin әsas xassәlәrinә aiddir?

•

bütün cavablar doğrudur.
kağızsız texnologiyadır.
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә edir.
istifadәçinin kompüterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan istifadәçiyә işlәmәk imkanı verir.
әsas informasiya daşıyıcısı kompüterin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә monitorda әks etdirilәn
elektron sәnәdlәrdir.

195 İTnin realizasiya vasitәlәrinin qurulması aşağıdakı hansı vasitәyә әsaslanır?

•

Bütün cavablar doğrudur.
Informasiyadan kollektiv istifadә
Informasiyadan kollektiv istifadә
Qәrarın qәbul edilmәsi prosesindә informasiyalaşdırma vasitәlәrinin qurulması
Informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dostluğu”

196 ..........  elә proqramdır ki, özünü tәxminәn bioloji virus kimi aparır: çoxalır, maskalanır vә
ziyanlı tәsirlәr göstәrir (әmәliyyatlar yerinә yetirir).

•

İnformasiya tәminatı
İnformasiya tәhlükәsizliyi
İnformasiya mühafizәsi
İnformasiya tamlığı
kompütür virusu

197 Virusları aşağıdakı әlamәtlәrә görә tәsnif etmәk olar: 1) Yaşayış mühitinә görә 2) Yaşayış
mühitini yoluxdurma üsuluna görә 3) әmәliyyat sisteminә görә 4) Destruktiv imkanlarına görә 5)
Virus alqoritminin xüsusiyyәtlәrinә görә

•

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

198 Yaşayış mühitinә görә viruslar bölünür:

•

”Tәlәbә” virusları, kompanyonviruslar
Ziyansız, tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli
Rezident vә qeyrirezident
MSDOS virusları, Windows virusları, *NIX virusları
Fayl virusları, yüklәmә virusları, makro viruslar

199 Virusların ziyansız, tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli kimi bölgüsü hansı әlamәtә әsaslanır?

•

Virus alqoritminin xüsusiyyәtlәrinә görә
Yaşayış mühitinә görә
Destruktiv imkanlarına görә
Әmәliyyat sisteminә görә
Yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görә

200 Yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görә bölünür:

•

«Tәlәbә» virusları, kompanyonviruslar
MSDOS virusları, Windows virusları, *NIX virusları
Fayl virusları, yüklәmә virusları, makro viruslar
Ziyansız, tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli
Rezident vә qeyrirezident

201 Virus alqoritminin xüsusiyyәtlәrinә görә bölünür:

•

«Tәlәbә» virusları, kompanyonviruslar, «soxulcanlar» , «stels»viruslar, «polimorf»viruslar, şәbәkә virusları
Fayl virusları, yüklәmә virusları, makro viruslar
Rezident vә qeyrirezident
Ziyansız, tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli
MSDOS virusları, Windows virusları, *NIX virusları

202 Viruslarla mübarizә proqramlarının bir neçә növü var:

•

Skanerlәr, rezident monitorlar, printerlәr
Skanerlәr, disk müfәttişlәri, rezident monitorlar, immunizatorlar
Disk müfәttişlәri, printerlәr, monitorlar
Skanerlәr, immunizatorlar, printerlәr
Rezident monitorlar, immunizatorlar, printerlәr

203 Antivirus skanerlәrin iş prinsipi –

•

Rezident virusdan mühafizә üçün kompüterin yaddaşına virusu imitasiya edәn proqram yüklәnir
Diskdә olan fayllar vә sistem sektorları üçün CRCcәmlәrin (nәzarәt cәmlәrinin) hesablanmasına әsaslanıb
Daim operativ yaddaşda yerlәşәn vә disklә vә operativ yaddaşla aparılan әmәliyyatlara nәzarәt edәn
proqramlardır
Faylların vә sistem yaddaşının yoxlanmasına vә onlarda mәlum vә ya yeni (skanerә mәlum olmayan)
virusların axtarışına әsaslanır
Bir çox skanerlәrdә hәmçinin «evristik skanlama» alqoritmlәrindәn istifadә edilir, yәni yoxlanan obyektdә
komandalar ardıcıllığı analiz edilir, müәyyәn statistika toplanır

204 İnformasiya tәhlükәsizliyinin hәlli üçün tәdbirlәri aşağıdakı sәviyyәlәrә bölmәk olar: 1)
qanunvericilik tәdbirlәri 2) iqtisadi tәdbirlәr 3) inzibati tәdbirlәr 4) tәşkilatı tәdbirlәr 5) sosial tәdbirlәr
6) proqramtexniki tәdbirlәr

•

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

205 Qanunvericilik tәdbirlәri –

•

Diskdә faylları elә modifikasiya edilir ki, virus onları artıq yoluxmuş fayl kimi qәbul edir
Әsas mәqsәdi tәşkilatda informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә tәdbirlәr proqramını formalaşdırmaq vә onun
yerinә yetirilmәsini zәruri resurslar ayırmaqla vә işlәrin vәziyyәtinә nәzarәt etmәklә yerinә yetirilmәsini tәmin
etmәkdir.
Müvafiq qanunları, normativ aktları, standartları vә s. әhatә edir
Tәşkilatda mәxfi verilәnlәrin vә informasiya proseslәrinin mühafizәsi üzrә qabaqlayıcı tәdbirlәr kompleksidir
İnformasiya mühafizәsinin sәmәrәli vasitәlәrindәn biri olmaqla yanaşı, qurulan bütün mühafizә sistemlәrinin
әsasını tәşkil edir

206 İnzibati tәdbirlәr ........

•

Diskdә faylları elә modifikasiya edilir ki, virus onları artıq yoluxmuş fayl kimi qәbul edir
Әsas mәqsәdi tәşkilatda informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә tәdbirlәr proqramını formalaşdırmaq vә onun
yerinә yetirilmәsini zәruri resurslar ayırmaqla vә işlәrin vәziyyәtinә nәzarәt etmәklә yerinә yetirilmәsini tәmin
etmәkdir.
Müvafiq qanunları, normativ aktları, standartları vә s. әhatә edir
Tәşkilatda mәxfi verilәnlәrin vә informasiya proseslәrinin mühafizәsi üzrә qabaqlayıcı tәdbirlәr kompleksidir
İnformasiya mühafizәsinin sәmәrәli vasitәlәrindәn biri olmaqla yanaşı, qurulan bütün mühafizә sistemlәrinin
әsasını tәşkil edir

207 Disk müfәttişlәrinin iş prinsipi  ........

•

Rezident virusdan mühafizә üçün kompüterin yaddaşına virusu imitasiya edәn proqram yüklәnir
Diskdә olan fayllar vә sistem sektorları üçün CRCcәmlәrin (nәzarәt cәmlәrinin) hesablanmasına әsaslanıb
Daim operativ yaddaşda yerlәşәn vә disklә vә operativ yaddaşla aparılan әmәliyyatlara nәzarәt edәn
proqramlardır
Faylların vә sistem yaddaşının yoxlanmasına vә onlarda mәlum vә ya yeni (skanerә mәlum olmayan)
virusların axtarışına әsaslanır
Bir çox skanerlәrdә hәmçinin «evristik skanlama» alqoritmlәrindәn istifadә edilir, yәni yoxlanan obyektdә
komandalar ardıcıllığı analiz edilir, müәyyәn statistika toplanır

208 İmmunizatorların neçә növü var?

•

2]
3
4
6
7

209 Rezident monitorlar –

•

Rezident virusdan mühafizә üçün kompüterin yaddaşına virusu imitasiya edәn proqram yüklәnir
Diskdә olan fayllar vә sistem sektorları üçün CRCcәmlәrin (nәzarәt cәmlәrinin) hesablanmasına әsaslanıb
Daim operativ yaddaşda yerlәşәn vә disklә vә operativ yaddaşla aparılan әmәliyyatlara nәzarәt edәn
proqramlardır
Faylların vә sistem yaddaşının yoxlanmasına vә onlarda mәlum vә ya yeni (skanerә mәlum olmayan)
virusların axtarışına әsaslanır
Bir çox skanerlәrdә hәmçinin «evristik skanlama» alqoritmlәrindәn istifadә edilir, yәni yoxlanan obyektdә
komandalar ardıcıllığı analiz edilir, müәyyәn statistika toplanır

210 İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәti – ........

•

Müvafiq qanunları, normativ aktları, standartları vә s. әhatә edir
Faylların vә sistem yaddaşının yoxlanmasına vә onlarda mәlum vә ya yeni (skanerә mәlum olmayan)
virusların axtarışına әsaslanır
Daim operativ yaddaşda yerlәşәn vә disklә vә operativ yaddaşla aparılan әmәliyyatlara nәzarәt edәn
proqramlardır
Diskdә olan fayllar vә sistem sektorları üçün CRCcәmlәrin (nәzarәt cәmlәrinin) hesablanmasına әsaslanıb
Tәşkilatda mәxfi verilәnlәrin vә informasiya proseslәrinin mühafizәsi üzrә qabaqlayıcı tәdbirlәr kompleksidir

211 İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinin işlәnmәsinin әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardır: 1) Hansı
verilәnlәri vә hansı ciddiyyәtlә mühafizә etmәk lazım olduğunu müәyyәnlәşdirmәk 2) Risklәrin
hesablanması vә onların qәbuledilәn sәviyyәyәdәk azaldılması sxeminin müәyyәn edilmәsi 3) Baxılan
proqramın iqtisadi qiymәtinin hesablanması 4) Müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn tәsdiq olunma vә
sәnәdlәşdirmә 5) Hәyata keçirilmә 6) Planlaşdırılan bütün texniki vә inzibati tәdbirlәrin tәsviri
1, 2, 4, 5
2, 4, 5, 6

•

1, 3, 4, 5
Hamısı
2, 3, 4, 6

212 Tәşkilati tәdbirlәr  ........

•

Diskdә olan fayllar vә sistem sektorları üçün CRCcәmlәrin (nәzarәt cәmlәrinin) hesablanmasına әsaslanıb
İnformasiya mühafizәsinin sәmәrәli vasitәlәrindәn biri olmaqla yanaşı, qurulan bütün mühafizә sistemlәrinin
әsasını tәşkil edir
Tәşkilatda mәxfi verilәnlәrin vә informasiya proseslәrinin mühafizәsi üzrә qabaqlayıcı tәdbirlәr kompleksidir
Müvafiq qanunları, normativ aktları, standartları vә s. әhatә edir
Faylların vә sistem yaddaşının yoxlanmasına vә onlarda mәlum vә ya yeni (skanerә mәlum olmayan)
virusların axtarışına әsaslanır

213 Aşağıdakılardan hansı tәşkilati tәdbirlәrin mövzularına aid deyil?

•

Sosial mühafizә
Fiziki mühafizә
Sistemin iş qabiliyyәtinin saxlanması
Bәrpa işlәrinin planlaşdırılması
Şәxsi heyәtin idarәolunması

214 Proqram–texniki tәdbirlәrә aiddir:

•

İdentifikasiya vә autentifikasiya
Sistemin iş qabiliyyәtinin saxlanması
Şәxsi heyәtin idarәolunması
Bәrpa işlәrinin planlaşdırılması
Baxılan proqramın iqtisadi qiymәtinin hesablanması

215 Proqram–texniki tәdbirlәrә aid deyil:

•

Protokollaşdırma vә audit
İdentifikasiya
Autentifikasiya
Fiziki mühafizә
İcazәlәrin idarәolunması

216 Autentikasiya (ingilis dilindә authentication) vasitәsi ilә .......

•

İkinci tәrәf әmin olur ki, subyekt doğrudan da özünü qәlәmә verdiyi şәxsdir
İstifadәçi özünü adlandırır (öz adını bildirir)
Parol mühafizәsinin etibarı artırılır
Sistemә uğursuz daxilolma cәhdlәri mәhdudlaşdırılır
İstifadәçilәr tәlimatlandırılır

217 Autentifikasiya sözünün sinonimi kimi çox vaxt ......... işlәdilir.

•

Texniki mәsuliyyәtinin yoxlanması
“Hәqiqiliyin yoxlanması”
İstifadәçinin mühafizәsi
Aktivliyin yoxlanması
Parolun yoxlanması

218 . İnformasiyanın tәhlükәsizliyinin tәmin olunması probleminin vacibliyini vә aktuallığını
şәrtlәndirәn sәbәblәrdәn aşağıdakıları xüsusi vurğulamaq olar: 1) Şәbәkә texnologiyalarının geniş

yayılması vә lokal şәbәkәlәrin qlobal şәbәkәlәr halında birlәşmәsi 2) Minimal tәhlükәsizlik
tәlәblәrinә belә cavab vermәyәn proqram vasitәlәrinin geniş yayılması 3) İnformasiya
tәhlükәsizliyinin pozulmasına praktik olaraq mane olmayan qlobal Internet şәbәkәsinin inkişafı

•

Heç biri
1vә 2
2 vә 3
1 vә 3
1, 2, 3

219 . ........ dedikdә sistemә dağılma, verilәnlәrin üstünün açılması vә ya dәyişdirilmәsi, xidmәtdәn
imtina formasında ziyan vurulmasına sәbәb ola bilәn istәnilәn hal, şәrait, proses vә hadisәlәr nәzәrdә
tutulur.

•

Kompüter virusları
Tәhlükә
İnformasiya tәhlükәsizliyi
İnformasiya mühafizәsi
İnformasiyanın tamlığının pozulması

220 Meydana çıxma sәbәblәrinә görә tәhlükәlәr bölünür:

•

Daxili, xarici
Çox ehtimallı, ehtimallı
Tәbii, süni
Aktiv, passiv
Maddi, mәnәvi

221 Süni xarakterli tәhlükәlәr bölünür:

•

Aktiv, passiv
Bilmәyәrәkdәn, qәsdәn törәdilәn
Tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
Çox ehtimallı, ehtimallı
Maddi, mәnәvi

222 Tәsir mәqsәdlәrinә görә tәhlükәlәrin neçә әsas növü var?

•

6
4
5
2
3

223 Tәhlükәnin hansı xüsusiyyәtinә görә bölgüsüdür? İnformasiyanın konfidensiallığının
pozulmasına yönәlәn tәhlükәlәr; İnformasiyanın tamlığının pozulmasına yönәlәn tәhlükәlәr;
әlyetәnliyin pozulmasına yönәlәn tәhlükәlәr

•

Tәsir mәqsәdlәrinә görә
Vurulmuş ziyanın xarakterinә görә
Meydana çıxma sәbәblәrinә görә
Baş vermә ehtimalına görә
Tәsir xarakterinә görә

224 Konfidensiallıq –

•

İnformasiya sistemlәrinin qloballaşmasıdır
İnformasiyanın subyektiv müәyyәn olunan xassәsidir
Yolverilәn vaxt әrzindә tәlәb olunan informasiya xidmәtini almaq imkanıdır
İnformasiyanın tәhrifsiz şәkildә mövcudolma xassәsidir
İnformasiya cәmiyyәtinin tәşkili vә tәkmillәşmәsidir

225 Tamlıq 

•

İnformasiya sistemlәrinin qloballaşmasıdır
İnformasiyanın subyektiv müәyyәn olunan xassәsidir
Yolverilәn vaxt әrzindә tәlәb olunan informasiya xidmәtini almaq imkanıdır
İnformasiyanın tәhrifsiz şәkildә mövcudolma xassәsidir
İnformasiya cәmiyyәtinin tәşkili vә tәkmillәşmәsidir

226 Nә daxil olan sorğulara xidmәt üçün onlara müraciәt zәruri olduqda uyğun xidmәtlәrin hәmişә
hazır olmasıdır?

•

Uyğunluq
Tamlıq
Konfidensiallıq
Tәhlükә
Әlyetәnlik

227 Obyektә münasibәtinә görә tәhlükәlәr bölünür:

•

Aktiv, passiv
Çox ehtimallı, ehtimallı
Bilmәyәrәkdәn, qәsdәn törәdilәn
Maddi, mәnәvi
Daxili, xarici

228 Tәsir xarakterinә görә Tәhlükәlәr bölünür:

•

Bilmәyәrәkdәn, qәsdәn törәdilәn
Daxili, xarici
Maddi, mәnәvi
Aktiv, passiv
Çox ehtimallı, ehtimallı

229 Tәhlükәnin daxili vә xarici tәhlükә kimi qruplara bölünmәsi hansı xüsusiyyәtә görәdir?

•

Obyektә münasibәtinә görә
Baş vermә ehtimalına görә
Tәsir xarakterinә görә
Vurulmuş ziyanın xarakterinә görә
Meydana çıxma sәbәblәrinә görә

230 әlyetәnliyin pozulmasına yönәlәn tәhlükәlәr –

•

[yVerilәn informasiyaya müraciәt icazәsi olan subyektlәrin siyahısına mәhdudiyyәt qoyulmasının zәruriliyini
göstәrir
Mәxfi vә ya gizli informasiyanın üstünün açılmasına yönәlib
Elә şәraitin yaradılmasına yönәlib ki, bu zaman müәyyәn qәsdli hәrәkәtlәr ya sistemin iş qabiliyyәtini aşağı
salır, ya da sistemin müәyyәn resurslarına girişi bağlayır
Onun dәyişdirilmәsinә vә ya tәhrifinә yönәlib ki, bunlar da onun keyfiyyәtinin pozulmasına vә tam mәhvinә
sәbәb ola bilәr.

Yolverilәn vaxt әrzindә tәlәb olunan informasiya xidmәtini almaq imkanıdır

231 İnformasiyanın tamlığının pozulmasına yönәlәn tәhlükәlәr –

•

Verilәn informasiyaya müraciәt icazәsi olan subyektlәrin siyahısına mәhdudiyyәt qoyulmasının zәruriliyini
göstәrir
Mәxfi vә ya gizli informasiyanın üstünün açılmasına yönәlib
Elә şәraitin yaradılmasına yönәlib ki, bu zaman müәyyәn qәsdli hәrәkәtlәr ya sistemin iş qabiliyyәtini aşağı
salır, ya da sistemin müәyyәn resurslarına girişi bağlayır
Onun dәyişdirilmәsinә vә ya tәhrifinә yönәlib ki, bunlar da onun keyfiyyәtinin pozulmasına vә tam mәhvinә
sәbәb ola bilәr.
Yolverilәn vaxt әrzindә tәlәb olunan informasiya xidmәtini almaq imkanıdır

232 Konfidensiallığın pozulmasına yönәlәn tәhlükәlәr –

•

Verilәn informasiyaya müraciәt icazәsi olan subyektlәrin siyahısına mәhdudiyyәt qoyulmasının zәruriliyini
göstәrir
Mәxfi vә ya gizli informasiyanın üstünün açılmasına yönәlib
Elә şәraitin yaradılmasına yönәlib ki, bu zaman müәyyәn qәsdli hәrәkәtlәr ya sistemin iş qabiliyyәtini aşağı
salır, ya da sistemin müәyyәn resurslarına girişi bağlayır
Onun dәyişdirilmәsinә vә ya tәhrifinә yönәlib ki, bunlar da onun keyfiyyәtinin pozulmasına vә tam mәhvinә
sәbәb ola bilәr.
Yolverilәn vaxt әrzindә tәlәb olunan informasiya xidmәtini almaq imkanıdır

233 Kompüter virusu termini kim tәrәfindәn işlәdilmişdir?

•

Prays
Tomas C.Almind
T. Braun
Fred Koen
Y. Qarfild

234 İnformasiya tәhlükәsizliyi dedikdә, ......

•

İnformasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş xassәlәrinin tәsvirinin
düzgünlüyü nәzәrdә tutulur
İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına yönәlmiş tәdbirlәr kompleksi nәzәrdә tutulur
Sistemә dağılma, verilәnlәrin üstünün açılması vә ya dәyişdirilmәsi, xidmәtdәn imtina formasında ziyan
vurulmasına sәbәb ola bilәn istәnilәn hal, şәrait, proses vә hadisәlәr nәzәrdә tutulur
İnformasiya vә ona xidmәt edәn infrastrukturun sahibi vә ya istifadәçilәrinә ziyan vurmağa sәbәb olan tәbii vә
ya süni xarakterli, tәsadüfi vә ya qәsdli tәsirlәrdәn informasiya vә ona xidmәt edәn infrastrukturun
mühafizәliliyi nәzәrdә tutulur
Rәqiblәrә, ölkәnin idarәçilik orqanlarına vә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә informasiyanın verilmәmәsi
nәzәrdә tutulur

235 İnformasiyanın mühafizәsi dedikdә, ......

•

İnformasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş xassәlәrinin tәsvirinin
düzgünlüyü nәzәrdә tutulur
İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına yönәlmiş tәdbirlәr kompleksi nәzәrdә tutulur
Sistemә dağılma, verilәnlәrin üstünün açılması vә ya dәyişdirilmәsi, xidmәtdәn imtina formasında ziyan
vurulmasına sәbәb ola bilәn istәnilәn hal, şәrait, proses vә hadisәlәr nәzәrdә tutulur
İnformasiya vә ona xidmәt edәn infrastrukturun sahibi vә ya istifadәçilәrinә ziyan vurmağa sәbәb olan tәbii vә
ya süni xarakterli, tәsadüfi vә ya qәsdli tәsirlәrdәn informasiya vә ona xidmәt edәn infrastrukturun
mühafizәliliyi nәzәrdә tutulur
Rәqiblәrә, ölkәnin idarәçilik orqanlarına vә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә informasiyanın verilmәmәsi
nәzәrdә tutulur

236 әlyetәnlik –

•

İnformasiya sistemlәrinin qloballaşmasıdır
İnformasiyanın subyektiv müәyyәn olunan xassәsidir
Yolverilәn vaxt әrzindә tәlәb olunan informasiya xidmәtini almaq imkanıdır
İnformasiyanın tәhrifsiz şәkildә mövcudolma xassәsidir
İnformasiya cәmiyyәtinin tәşkili vә tәkmillәşmәsidir

237 Hansı sıra statistik proqram paketlәrinin adlarını özündә saxlayır?

•

Microsoft Project, SAS, Oracle
Oracle, Scala, Systat
Statistics, Microsoft Project, SAP
SAS, Systat, SAP, Baan, Scala
Statistics, Data Desk, SAS, Systat

238 Statistik tәdqiqat metodu deyil:

•

zaman sıralarının tәhlili
deskriptor tәhlil
şoxölçülü statistik tәhlil
әlaqәlәrin tәhlili
analoq vә prototiplәrin axtarışı

239 Çoxölçülü statistik tәhlil metodunun növü deyil:

•

faktorial
korrelyasiyalı
reqressiyalı
dispersiyalı
diskriminasiyalı

240 әlaqәlәrin tәhlili statistik metodunun növü deyil:

•

dispersiyalı
klasterli
faktorial
korrelyasiyalı
reqressiyalı

241 Riyazi üsullar, verilәnlәrin saxlanması vә tәsviri (vizuallaşdırılması) ............ İTnin
komponentlәridir.

•

qeyribircins
statik
analitik
dinamik
bircinc

242 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

243 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin neçә növü mövcuddur?

•

4
6
5
3
2

244 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin neçә tipi mövcuddur?

•

4
6
5
3
2

245 Avtоrizаsiyа funksiyаsı nәdir?

•

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

246 Prоsеdur funksiyаsı nәdir?

•

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

247 Şifrәlәmә sistеmin neçә vә hansı formalarda hәyata keçirilir?

•

autеntifikаsiyа vә idеntifikаsiyа
çәtin vә mürәkkәb
ümumi vә xüsusi
sadә vә mürәkkәb
simmеtrik vә аssimmеtrik

248 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin növlәri hansılardır? 1. mәlumаtlаrın mübаdilәsi 2. girişçıxış
әmәliyyаtlаrı 3. ödәmә hеsаblаrı 4. pul vәsаitlәrinin еlеktrоn köçürmәlәri

•

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

249 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 1ci tipinә aiddir:
cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir
krеdit kаrtlаrın nömrәlәrinin еlеktrоn 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, ödәniş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
elеktrоn köçürmәlәr bаnklаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlurlаr

250 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 2ci tipinә aiddir:

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir
krеdit kаrtlаrın nömrәlәrinin еlеktrоn 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, ödәniş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
elеktrоn köçürmәlәr bаnklаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlurlаr

251 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 3cü tipinә aiddir:

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir
krеdit kаrtlаrın nömrәlәrinin еlеktrоn 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, ödәniş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
elеktrоn köçürmәlәr bаnk¬аr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlurlаr

252 ................ – bu, sistеmin istifаdәçisini tаnımаq vә оnа müәyyәn hüquq vә sәlаhiyyәtlәrin
vеrilmәsi prоsеsidir.

•

Autеntifikаsiyа
Tаmlıq
Mәхfilik
Kriptоqrаfiyа
Аlqоritm

253 ............ vеrilәnlәrin müxtәlif tәsirlәr nәticәsindә öz infоrmаsiyа mәzmunlаrını vә
intеrprеtаsiyаsının birqiymәtliliyinin sаxlаnmаsıdır.

•

Autеntifikаsiyа
Tаmlıq
Mәхfilik
Kriptоqrаfiyа
Аlqоritm

254 ...........infоrmаsiyаyа kәnаr müdаxilәlәrin qаrşısının аlınmаsıdır.

•

Autеntifikаsiyа
Tаmlıq
Mәхfilik
Kriptоqrаfiyа
Аlqоritm

255 Elektron hökumәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

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

vәtәndaşların bütün zәruri dövlәt informasiyasına sәrbәst daxil olmasının tәmini

256 Elektron hökumәt qәrb anlamında hansı modullardan ibarәtdir?

•

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

257 Konstitusiyalı dövlәtlәrdә hökumәtin tәrkibinә daxil olmayanı seçin.

•

respublika prezidenti
monarx
nazirlәr kabineti
parlament
ali mәhkәmә

258 Elektron hökumәtin tәtbiqinin әsas maliyyә mәnbәyi .............

•

dövlәt büdcәsidir
transmilli tәşkilatlardır
nazirlәr kabinetidir
qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır
beynәlxalq strukturlardır

259 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin xarici üstünlüklәrinә aiddir

•

Variantların hamısı doğrudur
Xidmәtlәrdәn istifadә imkanlarının artması
Yüksәk sәmәrәlilik
Xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tezlәşmәsi
Xidmәtlәrin göstәrilmәsindә innovasiyalar

260 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin daxili üstünlüklәrinә aiddir,

•

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

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

•

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

262 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
hökumәtbiliklәr (G2K)

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

266 Ehökumәt tәkamül prosesindә neçә mәrhәlәdәn keçir:

•

6
4
3
2
5

267 Dünya tәcrübәsindә elektron idarәçiliyin neçә әsas tipi vardır

•

6
5
4
2
3

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

•

6
5
4
2

3

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

•

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

270 Ehökümәt strategiyasının 1ci mәrhәlәsi necә adlanır,

•

Hökumәtin transformasiyası
Tranzaksiya
Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

271 Ehökümәt strategiyasının 2ci mәrhәlәsi necә adlanır

•

Hökumәtin transformasiyası
Tranzaksiya
Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

272 Ehökümәt strategiyasının 3cü mәrhәlәsi necә adlanır

•

Hökumәtin transformasiyası
Tranzaksiya
Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

273 Ehökümәt strategiyasının 4cü mәrhәlәsi necә adlanır

•

Әks әlaqә
Hökumәtin transformasiyası
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Tranzaksiya
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi

274 Ehökümәt strategiyasının 5ci mәrhәlәsi necә adlanır,

•

Hökumәtin transformasiyası
Tranzaksiya
Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

275 Sertifikasiya Mәrkәzi nә ilә mәşğul olur?
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

276 .............– bu,istifadәçilәrә son terminalların vә standart daxil olma әmәliyyatlarının kömәyi ilә
elektrik rabitәsi şәbәkәlәri üzrә verilәnlәr bazasından informasiyaların alınmasına imkan verәn
informasiyalı sorğu xidmәtidir. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir

•

telefaks
videoteks
datafaks
bürofaks
teletekst

277 ............  kommutasiyalı şәbәkәlәrin kanallarını qoşmaq vә kommutasiya olunmayan şәbәkәlәrin
kanallarını yaratmaq üçündür. Cümlәni tamamlayın

•

Kross komutasiyası]
Son teleqraf qurğuları
Kanalyaradıcı aparatlar
Kommutasiya avadanlıqları
Idarәetmә sistemlәri

278 Telematik xidmәtlәrә aiddir komfaks 2. multimediya 3. verilәnlәrin ötürülmәsi 4. bürofaks 5.
elektrik rabitәsi 6. elektron poçtu

•

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

279 .........– dövrüdür,simpleksdir vә qeyriinteraktivdir.İnformasiya blok (sәhivә) şәklindә videoteks
xidmәtinin verilәnlәr bazasına analoji olan vә hәcmcә ondan az olmayan VBdә saxlanılır. Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir

•

multimediya
telefaks
teletekst
bürofaks
komfaks

280 . .............. bu ,bir qayda olaraq idarәlәrdә vә müәssisәlәrdә qoyulmuş abonent faksimal aparatları
arasında mәlumat verilişini hәyata keçirәn ümumi xidmәtli faksmil sistemidir. Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir

•

telefaks
bürofaks
multimediya
komfaks
teletekst

281 Internet şәbәkәsinә qoşulan kompüter mütlәq malik olmalıdır:
ev websәhifәsinә
domen ada

•

URLünvana
websәhifәlәrә
IPünvana

282 HTML nәdir?

•

ekspert sistemi
qrafik redaktor
proqramlaşdırma sistemi
websәhifәlәrin yaradılması üçün vasitә
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi

283 Qlobal kompüter şәbәkәsi nәdir?

•

hiperәlaqәli informasiya sistemidir
müәyyәn mövzu üzrә informasiya mübadilәsi sistemidir
faylserverlәr vә hostkompüterlәr yığımıdır
bir binada vә ya әrazidә yerlәşәn vә informasiyanı ötürmә kanalları ilә әlaqәlәndirilmiş çoxlu sayda
kompüterdir
әlaqә kanalları vasitәsilә vahid sistemә birlәşdirilәn vә uzaq mәsafәlәrdә yerlәşәn lokal şәbәkәlәr vә
kompüterlәr yığımıdır

284 Rusiya İnternetdә hansı yuxarı sәviyyә domeninә malikdir?

•

us
ru
su
ss
rа

285 Kompüterin IPünvanı nәdir?

•

qovşağın ünvanı
İnternet provayderin ünvanı
şәbәkәdә kompüterin unikal identifikatoru (ünvanı)
şәbәkә adapterinin fiziki ünvanı
poçt serverinin ünvanı

286 Telekonfrans nәdir?

•

hiperәlaqәlәrdә informasiya sistemidir
kompüter şәbәkәsi abonentlәri arasında informasiya mübadilәsi sistemidir
ixtiyari formatlı faylları ötürmә vә qәbuletmә xidmәtidir
websәhifәlәrin yaradılması, qәbul edilmәsi vә ötürülmәsi prosesidir
qlobal şәbәkәdә mәktub mübadilәsidir

287 Ethernet ünvanı neçә bitdәn ibarәtdir?

•

48
24
16
12
32

288 Internet ünvanı neçә bitdәn ibarәtdir:

•

64
24
12
8
32

289 Kompüterin IP–ünvanının uzunluğu nә qәdәrdir?

•

24
6
4
2
12

290 WWW tam şәkildә necә yazılır?

•

Working World Websites
World Wide Web
Windy World Web
World Widest Web
World Web Wide

291 Şәbәkә sәviyyәsi nәdir?

•

birlәşmәnin quraşdırılmasını vә kәsilmәsini tәmin edir
giriş verilәnlәrini kadrlara bölür
verilәnlәrin bit axınını fiziki siqnallara çevirir
daha yüksәk sәviyyәlәri aparat texnologiyasının dәyişikliklәrindәn izolyasiya edir
paketlәrin göndәrilmәsi marşrutlarını müәyyәn edir

292 Genişyayımlı şәbәkәlәr nәdir?

•

marker halqasına birlәşdiriliblәr
öz aralarında körpülәr vә kommutatorlar vasitәsilә birlәşmiş bir neçә şәbәkәdәn ibarәtdir
vahid әlaqә kanalına malik deyil
çox sayda olmayan birlәşdirilmiş maşınlar cütlüyündәn ibarәtdir
genişyayımlı ünvanlar şәbәkәlәr üçün hәmişә ünvan sahәsinin 1 müәyyәn edilmiş interfeys (host) bitlәrinә
malikdir

293 Nәqliyyat sәviyyәsindә әsas rol oynayan nәdir?

•

şәbәkәnin idarә olunması
paketlәrin idarә olunması
axınları göndәrәnlәrin idarә olunması
axınların tәyinatının idarә olunması
protokolların idarә olunması

294 Bodlarla ölçülür:

•

Kanalda dinamik küyün sәviyyәsi
Әlaqә kanalının ötürmә zolağının eni
Bir saniyәdә siqnalların qiymәtlәrinin dәyişmә sayı
Buraxılan harmoniklәrin sayı
Kanalda termodinamik küyün sәviyyәsi

295 Tәtbiqi sәviyyә ...

•

telefon әlaqәsini hәyata keçirir
elektron poçtu ötürür
TCP/IPnin işini dәstәklәyir
faylların ötürülmәsi ilә mәşğul olur
maketlәrin marşrutlaşmasını tәmin edir

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

•

Y.Şumpeter
Q.S.Pospelov
K.Menger
A.Marşall
T.Veblen

297 İTnin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var?

•

4
2
3
5
6

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

•

A.Marşall
Q.S.Pospelov
Y.Şumpeter
K.Menger
T.Veblen

299 İTnin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var?

•

4
6
5
3
2

300 Qovşaq  ...

•

kompüterlәrin rabitә kanalları ilә mәntiqi birlәşmә sxemidir.
Bütün cavablar doğrudur.
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir.
şәbәkәnin ötürmә mühitinә qoşulmuş istәnilәn qurğudur.
Istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompüterdir

301 Elektron poçt hansı üstünlüklәrә malikdir?

•

Verilәnlәrin mübadilәsinin yüksәk sürәti
Eyni zamanda mәktubun bir neçә ünvana göndәrilmәsi
Bütün cavablar doğrudur.
Artıq tәrtib edilmiş mәktubun yenidәn redaktәsi
Göndәrilmәyә sәrf olunan aşağı xәrclәr

302 WAIS  ...

•

xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir.
Bütün cavablar doğrudur.
verilmiş açar sözlәrә görә sәnәdlәrin axtarılması üçün nәzәrdә tutulmuş xidmәt növüdür.
internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır.
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir.

303 INTERNISTI sisteminin prototipi neçәnci ildә hazırlanıb

•

1975
1973
1976
1978
1974

304 Electronic Mail ticarәt markası neçәnci ildә qeydә alınmışdır?

•

1972
1976
1977
1974
1973

305 Axtarış maşınları neçә qrupa bölünür?

•

5
6
2
3
4

306 Stansiya nәdir?

•

istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompyuterdir
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir;
informasiyanın qәbulu vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn aparaturadır
informasiyanın qәbulu funksiyasını yerinә yetirәn aparaturadır;
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan aparaturadır;

307 Siqnal ...

•

siqnalların elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi ilә ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
siqnalların,işarәlәrin,mәtnlәrin,tәsvirlәrin,sәsin naqil,optik vә yaxud digәr elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi
ilә ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
danışıq,mәtn,tәsvir,әdәdi verilәnlәr,qrafik,cәdvәl vә digәr şәkildә informasiyanın tәsvir formasıdır.
fәzada zonasına görә maddi informasiya daşıyıcısıdır.
uyğunlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyi ilә informasiya mübadilәsi vә
yaxud informasiyanın ötrülmәsi demәkdir.

308 Mәlumat ...

•

siqnalların elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi ilә ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
siqnalların,işarәlәrin,mәtnlәrin,tәsvirlәrin,sәsin naqil,optik vә yaxud digәr elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi
ilә ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
danışıq,mәtn,tәsvir,әdәdi verilәnlәr,qrafik,cәdvәl vә digәr şәkildә informasiyanın tәsvir formasıdır.
fәzada zonasına görә maddi informasiya daşıyıcısıdır.

uyğunlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyi ilә informasiya mübadilәsi vә
yaxud informasiyanın ötrülmәsi demәkdir.

309 Kommunikasiya şәbәkәlәrinin keyfiyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün hansı xaraktesitikalardan
istifadә olunur?

•

bütün cavablar doğrudur
әlaqә kanalı vasitәsi ilә verilәnlәrin ötürülmәsi sürәti
әlaqә kanalının buraxılış qabliyyәti
informasiyanın ötürülmәsinin hәqiqiliyi
modem vә әlaqә kanalının etibarlığı

310 İnfokommumikasiya dedikdә  ...

•

danışıq,mәtn,tәsvir,әdәdi verilәnlәr,qrafik,cәdvәl vә digәr şәkildә informasiyanın tәsvir forması başa düşülür.
elektrik rabitә növlәrinin konvergensiyası,onların informatika texnologiyaları ilә funksional birlәşmәsi başa
düşülür.
aparat vә proqram vasitәlәrinin,informasiya resurslarının,hәm?inin qәrarın qәbul edilmәsi vә hazırlanmasını
tәmin etmәk ???n informasiya proseslәrini yerinә yetirәn idarәetmә servisinin yığımı başa düşülür.
uyğunlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyi ilә informasiya mübadilәsi vә
yaxud informasiyanın ötrülmәsi başa düşülür.
siqnalların,işarәlәrin,mәtnlәrin,tәsvirlәrin,sәsin naqil,optik vә yaxud digәr elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi
ilә ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi başa düşülür.

311 İnfokommunikasiyanın inkişafına bilavasitә tәsir göstәrәn istiqamәtlәr hansılardır?

•

Sistemli, struktur, iqtisadi
Sistemli, texnoloji, struktur
Sistemli, texnoloji, struktur, iqtisadi
Sistemli, texnoloji, iqtisadi
Sistemli, texnoloji, struktur, iqtisadi,sosial

312 Sistemli istiqamәtlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Heç biri
Genişzolaqlılıq, dinamiklik, inteqrasiya, xidmәt keyfiyyәti
Antiinhisarçılıq, alyanslar, operatorların divergensiyası, infokommunikasiya sahәsinin strukturunun
dәyişdirilmәsi vә yenidәn qurulması
Gәlir vә mәfәәtlәrin hәcminin artımı,vaxta görә xidmәt haqqının ödәnilmәsi, tariflәrin harmoniyası
Qloballaşma, mobillik, intellektuallıq, konvergensiya, Elektron ticarәt

313 Texnoloji istiqamәtlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Heç biri
Antiinhisarçılıq, alyanslar, operatorların divergensiyası, infokommunikasiya sahәsinin strukturunun
dәyişdirilmәsi vә yenidәn qurulması
Gәlir vә mәfәәtlәrin hәcminin artımı,vaxta görә xidmәt haqqının ödәnilmәsi, tariflәrin harmoniyası
Genişzolaqlılıq, dinamiklik, inteqrasiya, xidmәt keyfiyyәti
Qloballaşma, mobillik, intellektuallıq, konvergensiya, Elektron ticarәt

314 Struktur istiqamәtlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Heç biri
Antiinhisarçılıq, alyanslar, operatorların divergensiyası, infokommunikasiya sahәsinin strukturunun
dәyişdirilmәsi vә yenidәn qurulması
Gәlir vә mәfәәtlәrin hәcminin artımı,vaxta görә xidmәt haqqının ödәnilmәsi, tariflәrin harmoniyası
Genişzolaqlılıq, dinamiklik, inteqrasiya, xidmәt keyfiyyәti

Qloballaşma, mobillik, intellektuallıq, konvergensiya, Elektron ticarәt

315 İqtisadi istiqamәtlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Gәlir vә mәfәәtlәrin hәcminin artımı,vaxta görә xidmәt haqqının ödәnilmәsi, tariflәrin harmoniyası
Qloballaşma, mobillik, intellektuallıq, konvergensiya, Elektron ticarәt
Genişzolaqlılıq, dinamiklik, inteqrasiya, xidmәt keyfiyyәti
Antiinhisarçılıq, alyanslar, operatorların divergensiyası, infokommunikasiya sahәsinin strukturunun
dәyişdirilmәsi vә yenidәn qurulması
Antiinhisarçılıq, alyanslar, operatorların divergensiyası

316 Qloballaşma ...

•

iqtisadiyyatda yeni istiqamәt olub infokommunikasiya vasitәlәri ilә malmaterial,texnologiya vә xidmәt
növlәrinin alqısatqısının operativ tәşkil olunması.
istifadә?ini istәnilәn vaxt rabitә ilә tәmin etmәklә,ona istәnilәn şәraitdә vә yerdә infokommunikasiya
xidmәtlәrini göstәrmәsi.
infokommunkasiya şәbәkәlәrinin sistem vә terminalları intelektinin gündәngünә inkişaf etmәsi
rabitә sisteminin,informatikanın vә telekommunikasiya xidmәt növlәrinin polifunksional vәhdәti
yer kürәsindә hәr bir kәsin fәrdi nömrә vә ya ünvanı olmaqla onun dünyanın istәnilәn nöqtәsindә qlobal
infokommunikasiya şәbәkәsinә qoşulması imkanının tәmin olunması.

317 Mobillik ...

•

infokommunkasiya şәbәkәlәrinin sistem vә terminalları intelektinin gündәngünә inkişaf etmәsi
istifadә?ini istәnilәn vaxt rabitә ilә tәmin etmәklә,ona istәnilәn şәraitdә vә yerdә infokommunikasiya
xidmәtlәrini göstәrmәsi.
iqtisadiyyatda yeni istiqamәt olub infokommunikasiya vasitәlәri ilә malmaterial,texnologiya vә xidmәt
növlәrinin alqısatqısının operativ tәşkil olunması.
yer kürәsindә hәr bir kәsin fәrdi nömrә vә ya ünvanı olmaqla onun dünyanın istәnilәn nöqtәsindә qlobal
infokommunikasiya şәbәkәsinә qoşulması imkanının tәmin olunması.
rabitә sisteminin,informatikanın vә telekommunikasiya xidmәt növlәrinin polifunksional vәhdәti

318 İntellektuallıq...

•

iqtisadiyyatda yeni istiqamәt olub infokommunikasiya vasitәlәri ilә malmaterial,texnologiya vә xidmәt
növlәrinin alqısatqısının operativ tәşkil olunması.
rabitә sisteminin,informatikanın vә telekommunikasiya xidmәt növlәrinin polifunksional vәhdәti demәkdir.
infokommunkasiya şәbәkәlәrinin sistem vә terminalları intelektinin gündәngünә inkişaf etmәsi
yer kürәsindә hәr bir kәsin fәrdi nömrә vә ya ünvanı olmaqla onun dünyanın istәnilәn nöqtәsindә qlobal
infokommunikasiya şәbәkәsinә qoşulması imkanının tәmin olunması.
istifadә?ini istәnilәn vaxt rabitә ilә tәmin etmәklә,ona istәnilәn şәraitdә vә yerdә infokommunikasiya
xidmәtlәrini göstәrmәsi.

319 Konvergensiya...

•

müxtәlif növlü informasiya sellәrinin yüksәk sürәtli verlişinin tәmin olunmasıdır.
iqtisadiyyatda yeni istiqamәt olub infokommunikasiya vasitәlәri ilә malmaterial,texnologiya vә xidmәt
növlәrinin alqısatqısının operativ tәşkil olunması.
istifadә?ini istәnilәn vaxt rabitә ilә tәmin etmәklә,ona istәnilәn şәraitdә vә yerdә infokommunikasiya
xidmәtlәrini göstәrmәsi.
rabitә sisteminin,informatikanın vә telekommunikasiya xidmәt növlәrinin polifunksional vәhdәti demәkdir.
infokommunkasiya şәbәkәlәrinin sistem vә terminalları intelektinin gündәngünә inkişaf etmәsi

320 Elektron ticarәt ...
müxtәlif növlü informasiya sellәrinin yüksәk sürәtli verlişinin tәmin olunmasıdır.

•

•

iqtisadiyyatda yeni istiqamәt olub infokommunikasiya vasitәlәri ilә malmaterial,texnologiya vә xidmәt
növlәrinin alqısatqısının operativ tәşkil olunması.
infokommunkasiya şәbәkәlәrinin sistem vә terminalları intelektinin gündәngünә inkişaf etmәsi
rabitә sisteminin,informatikanın vә telekommunikasiya xidmәt növlәrinin polifunksional vәhdәti demәkdir.
istifadә?ini istәnilәn vaxt rabitә ilә tәmin etmәklә,ona istәnilәn şәraitdә vә yerdә infokommunikasiya
xidmәtlәrini göstәrmәsi.

321 Genişzolaqlılıq...

•

E) telefon aparatlarının.o cümlәdәn müxtәlif tipli FKların,multimedia avadanlıqların şәbәkәdә müştәrәk
birliyi ilә miltimedia rabitә xәtlәrinin eyni fiziki mühitlә tәşkili
yüksәk veriliş sürәti әsasında istifadә?ilәrә eyni fiziki mühitlә geniş spekterli mәlumat növlәrinin birgә
verilmәsi
müxtәlif növlü informasiya sellәrinin yüksәk sürәtli verlişinin tәmin olunmasıdır
infokommunikasiya şәbәkәlәrindә trafik hәcminin dinamik artımı ilә xarakterizә olunur.
gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.

322 Dinamiklik...

•

müxtәlif növlü informasiya sellәrinin yüksәk sürәtli verlişinin tәmin olunmasıdır
yüksәk veriliş sürәti әsasında istifadә?ilәrә eyni fiziki mühitlә geniş spekterli mәlumat növlәrinin birgә
verilmәsi
telefon aparatlarının, o cümlәdәn müxtәlif tipli FKların,multimedia avadanlıqların şәbәkәdә müştәrәk birliyi
ilә miltimedia rabitә xәtlәrinin eyni fiziki mühitlә tәşkili
gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.
infokommunikasiya şәbәkәlәrindә trafik hәcminin dinamik artımı ilә xarakterizә olunur

323 İnteqrasiya...

•

yüksәk veriliş sürәti әsasında istifadә?ilәrә eyni fiziki mühitlә geniş spekterli mәlumat növlәrinin birgә
verilmәsi
müxtәlif növlü informasiya sellәrinin yüksәk sürәtli verlişinin tәmin olunmasıdır
infokommunikasiya şәbәkәlәrindә trafik hәcminin dinamik artımı ilә xarakterizә olunur
telefon aparatlarının, o cümlәdәn müxtәlif tipli FKların,multimedia avadanlıqların şәbәkәdә müştәrәk birliyi
ilә miltimedia rabitә xәtlәrinin eyni fiziki mühitlә tәşkili
gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.

324 Texnoloji neytrallıq prinsipi  .......

•

Bu prinsipdә ilk növbәdә, İnternetin infrastrukturuna (domen adları sisteminә, İP ünvanlarına vә “köklü”
serverlәrә) vә bu meydanda әsas oyuncu olan İCANNın mövqeyinә diqqәt yetirilir
Bu prinsip İnternetin fәaliyyәti ilә bağlı qәbul edilәn texniki qәrarların hәr hansı siyasi maraqları әks
etdirmәmәsini nәzәrdә tutur
Bu prinsip tәnzimlәmә baxımından, öz sәlәflәrindәn – teleqrafdan, telefondan, yaxud radiodan fәrqlәnmәyәn
növbәti texniki qurğudur
Bu prinsip yalnız texniki deyil, hәm dә hüquqi, sosial, iqtisadi vә İnternetin fәaliyyәti vә tәkamülü ilә bağlı
aspektlәrin inkişafına dair müzakirәsini nәzәrdә tutur
Bu prinsip subyektin müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün tәnzimlәnәn subyektә göstәrdiyi tәsir üsulları vә
vasitәlәrinin mәcmusudur

325 İP telefoniya әlaqә sistemi vasitәsi ilә .......

•

İstәnilәn informasiyanın ötürülmәsi hәyata keçirilir
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar yaradılır
Geniş istifadәçi şәbәkәsi yaradılır
Analoq sәs siqnalları bir abonentdәn diskretlәşdirilir , sıxılır vә rәqәm әlaqә kanalları vasitәsi ilә göndәrilir

•

Hipermәtn sәnәdlәrin ötürülmәsi hәyata keçirilir

326 İnternetin idarә edilmәsinә dair Ağ kitab ICANNın yaradılması ilә bağlı aşağıdakı rәhbәr
prinsiplәri müәyyәn edir: 1) stabillik 2) mәxfilik 3) doğruluq 4) rәqabәt 5) tәmsilçilik 6) qәrarların
qәbulu

•

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

327 ICANNın yaradılması ilә bağlı aşağıdakı rәhbәr prinsiplәrdәn tәmsilçilik nәyi ifadә edir?

•

ICANNın statusunun dәyişdirilmәsi cәhdlәrinin sәbәbi milli әlifbalarda domen zonalarının yaradılması
ideyası ilә bağlıdır
Yaradıcı yanaşmanı vә çevikliyi dәstәklәmәk vacibdir, çünki bu, İnternetin daha da inkişaf etmәsinә imkan
verәcәk
Yeni sistem İnternetin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş bir sıra qayda vә prinsiplәrini (“aşağıdan” tәşkil etmәni,
açıqlığı vә s.) özündә әks etdirmәlidir
Yeni struktura bütün maraqlı tәrәflәr (coğrafi (müxtәlif ölkәlәr) vә peşә (müxtәlif peşә cәmiyyәtlәri)
baxımından) daxil edilmәlidir.
İnternetin fәaliyyәti pozulmamalıdır, xüsusilә bu, “әsas” serverlәr dә daxil olmaqla, onun әsas strukturlarının
işinә aiddir

328 ICANNın yaradılması ilә bağlı aşağıdakı rәhbәr prinsiplәrdәn rәqabәt nәyi ifadә edir?

•

Yaradıcı yanaşmanı vә çevikliyi dәstәklәmәk vacibdir, çünki bu, İnternetin daha da inkişaf etmәsinә imkan
verәcәk
ICANNın statusunun dәyişdirilmәsi cәhdlәrinin sәbәbi milli әlifbalarda domen zonalarının yaradılması
ideyası ilә bağlıdır
Yeni struktura bütün maraqlı tәrәflәr (coğrafi (müxtәlif ölkәlәr) vә peşә (müxtәlif peşә cәmiyyәtlәri)
baxımından) daxil edilmәlidir.
Yeni sistem İnternetin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş bir sıra qayda vә prinsiplәrini (“aşağıdan” tәşkil etmәni,
açıqlığı vә s.) özündә әks etdirmәlidir
İnternetin fәaliyyәti pozulmamalıdır, xüsusilә bu, “әsas” serverlәr dә daxil olmaqla, onun әsas strukturlarının
işinә aiddir

329 ICANNın yaradılması ilә bağlı aşağıdakı rәhbәr prinsiplәrdәn stabillik nәyi ifadә edir?

•

Yeni sistem İnternetin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş bir sıra qayda vә prinsiplәrini (“aşağıdan” tәşkil etmәni,
açıqlığı vә s.) özündә әks etdirmәlidir
ICANNın statusunun dәyişdirilmәsi cәhdlәrinin sәbәbi milli әlifbalarda domen zonalarının yaradılması
ideyası ilә bağlıdır
Yaradıcı yanaşmanı vә çevikliyi dәstәklәmәk vacibdir, çünki bu, İnternetin daha da inkişaf etmәsinә imkan
verәcәk
İnternetin fәaliyyәti pozulmamalıdır, xüsusilә bu, “әsas” serverlәr dә daxil olmaqla, onun әsas strukturlarının
işinә aiddir
Yeni struktura bütün maraqlı tәrәflәr (coğrafi (müxtәlif ölkәlәr) vә peşә (müxtәlif peşә cәmiyyәtlәri)
baxımından) daxil edilmәlidir.

330 ICANNın yaradılması ilә bağlı aşağıdakı rәhbәr prinsiplәrdәn qәrarların qәbulu nәyi ifadә edir?

•

Yeni sistem İnternetin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş bir sıra qayda vә prinsiplәrini (“aşağıdan” tәşkil etmәni,
açıqlığı vә s.) özündә әks etdirmәlidir
ICANNın statusunun dәyişdirilmәsi cәhdlәrinin sәbәbi milli әlifbalarda domen zonalarının yaradılması
ideyası ilә bağlıdır
Yaradıcı yanaşmanı vә çevikliyi dәstәklәmәk vacibdir, çünki bu, İnternetin daha da inkişaf etmәsinә imkan
verәcәk

İnternetin fәaliyyәti pozulmamalıdır, xüsusilә bu, “әsas” serverlәr dә daxil olmaqla, onun әsas strukturlarının
işinә aiddir
Yeni struktura bütün maraqlı tәrәflәr (coğrafi (müxtәlif ölkәlәr) vә peşә (müxtәlif peşә cәmiyyәtlәri)
baxımından) daxil edilmәlidir.

331 ICANNın İnternetin idarә edilmәsindәki roluna dair hansıziddiyyәtli baxışlar mövcuddur?

•

Dartexniki, geniş, iqtisadi
Dartexniki, genişsiyasi
Diskussion, geniş iqtisadi
Dar informasiya, geniş sosial
Dar, açıq, qapalı

332 İnternetin tәnzimlәmә metodları – ......

•

İnternetin idarә edilmәsi üzrә danışıqlar infrastruktur mәsәlәlәrinin hüdudlarından kәnara çıxır vә digәr
problemlәrә diqqәt yetirilir
İlk növbәdә, İnternetin infrastrukturuna (domen adları sisteminә, İP ünvanlarına vә “köklü” serverlәrә) vә bu
meydanda әsas oyuncu olan İCANNın mövqeyinә diqqәt yetirilir.
Webserverә müraciәt edәrәk istәnilәn sahifәni tapmaq vә onu ekrana çıxarmaqdır
Subyektin müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün tәnzimlәnәn subyektә göstәrdiyi tәsir üsulları vә vasitәlәrinin
mәcmusudur
Ayrıayrı hüquqi şәxslәr, özәl sektor, vәtәndaş cәmiyyәti nümayәndәlәri vә milli tәşkilatlar iştirak etmәlidirlәr

333 İnternetin tәnzimlәnmәsinә dair beynәlxalq praktikada istifadә olunan üsullar hansılardır? 1)
analogiyalar 2) funksional analiz 3) yanaşmalar 4) modul üsulu 5) prinsipial agentlәr 6) rәhbәr
prinsiplәr

•

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

334 İnternetin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı dar yanaşma zamanı .......

•

Webserverә müraciәt edәrәk istәnilәn sahifәni tapmaq vә onu ekrana çıxarmaqdır
Ayrıayrı hüquqi şәxslәr, özәl sektor, vәtәndaş cәmiyyәti nümayәndәlәri vә milli tәşkilatlar iştirak etmәlidirlәr
İnternetin idarә edilmәsi üzrә danışıqlar infrastruktur mәsәlәlәrinin hüdudlarından kәnara çıxır vә digәr
problemlәrә (hüquqi, iqtisadi, sosialmәdәni, inkişaf mәsәlәlәri ilә bağlı) diqqәt yetirilir
Subyektin müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün tәnzimlәnәn subyektә göstәrdiyi tәsir üsulları vә vasitәlәrinin
mәcmusudur
İlk növbәdә, İnternetin infrastrukturuna (domen adları sisteminә, İP ünvanlarına vә “köklü” serverlәrә) vә bu
meydanda әsas oyuncu olan İCANNın mövqeyinә diqqәt yetirilir

335 İnternetin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı geniş yanaşma zamanı .......

•

İlk növbәdә, İnternetin infrastrukturuna (domen adları sisteminә, İP ünvanlarına vә “köklü” serverlәrә) vә bu
meydanda әsas oyuncu olan İCANNın mövqeyinә diqqәt yetirilir
İnternetin idarә edilmәsi üzrә danışıqlar infrastruktur mәsәlәlәrinin hüdudlarından kәnara çıxır vә digәr
problemlәrә (hüquqi, iqtisadi, sosialmәdәni, inkişaf mәsәlәlәri ilә bağlı) diqqәt yetirilir
Subyektin müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün tәnzimlәnәn subyektә göstәrdiyi tәsir üsulları vә vasitәlәrinin
mәcmusudur
Ayrıayrı hüquqi şәxslәr, özәl sektor, vәtәndaş cәmiyyәti nümayәndәlәri vә milli tәşkilatlar iştirak etmәlidirlәr
Webserverә müraciәt edәrәk istәnilәn sahifәni tapmaq vә onu ekrana çıxarmaqdır

336 Konkret situasiyalarda yurisdiksiyanı müәyyәn etmәk üçün aşağıdakı әsas prinsiplәrdәn istifadә
edilir: 1) yoldaşlıq prinsipi 2) vәtәndaşlıq prinsipi 3) istintaq prinsipi 4) әrazi prinsipi 5) mәhkәmә

prinsipi 6) sosial prinsip

•

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

337 Kompleks yanaşma prinsipi  .....

•

Bu prinsip subyektin müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün tәnzimlәnәn subyektә göstәrdiyi tәsir üsulları vә
vasitәlәrinin mәcmusudur
Bu prinsip İnternetin fәaliyyәti ilә bağlı qәbul edilәn texniki qәrarların hәr hansı siyasi maraqları әks
etdirmәmәsini nәzәrdә tutur
Bu prinsip yalnız texniki deyil, hәm dә hüquqi, sosial, iqtisadi vә İnternetin fәaliyyәti vә tәkamülü ilә bağlı
aspektlәrin inkişafına dair müzakirәsini nәzәrdә tutur
Bu prinsip tәnzimlәmә baxımından, öz sәlәflәrindәn – teleqrafdan, telefondan, yaxud radiodan fәrqlәnmәyәn
növbәti texniki qurğudur
Bu prinsipdә ilk növbәdә, İnternetin infrastrukturuna (domen adları sisteminә, İP ünvanlarına vә “köklü”
serverlәrә) vә bu meydanda әsas oyuncu olan İCANNın mövqeyinә diqqәt yetirilir

338 Aşağıdakılardan hansılar internetin tәnzimlәnmәsindә istifadә edilәn rәhbәr prinsiplәrdәndir? 1)
İnternetin beynәlxalq tәnzimlәnmәsindә heç bir dövlәt hakim (üstün) mövqe tutmamalıdır. 2)
İnternetin tәnzimlәnmәsi prosesi çoxtәrәfli, şәffaf vә demokratik olmalıdır. 3)Tәnzimlәmә prosesindә
dövlәtlәr, özәl sektor, vәtәndaş cәmiyyәti nümayәndәlәri vә beynәlxalq tәşkilatlar iştirak etmәlidirlәr
4) İnternetin idarә edilmәsi üzrә danışıqlar infrastruktur mәsәlәlәrinin hüdudlarından kәnara çıxır vә
digәr problemlәrә diqqәt yetirilmәlidir

•

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

339 Elmitәdqiqat fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün Şanxay reytinqindә xüsusi işlәnmiş neçә
göstәricidәn istifadә olunur?

•

5
4
6
3
2

340 Aşağıdakılardan hansı Şanxay reytinqinin göstәricilәrinә aid deyil?

•

PUB
Alumni
Award
PTP
HiCi

341 Aşağıdakılardan hansı Şanxay reytinqinin göstәricilәrinә aiddir?
PFP
PRT
PTP

•

•

PUB
PBU

342 Şanxay reytinqinin göstәricilәrini seçin: 1) Alumni 2) PBU 3) PUB 4) HiCi 5) N and S* 6) PFP
7) Award 8) PTP

•

1, 3, 5, 6, 8
1, 4, 6, 8
1, 2, 3, 4, 5
1, 3, 4, 5, 7
2, 3, 5, 6, 7

343 Top 200 World Universities reytinqindә aşağıdakı göstәricilәr әsas götürülür:

•

Alimlәrin elmi әsәrlәrinin istinad indeksi
Akademik cәmiyyәtin vә tәdqiqatçıların universitet haqqında rәyi
Ddәn başqa bütün cavablar
Milli tәlәbә vә müәllimlәrin payı
Xarici tәlәbә vә müәllimlәrin payı

344 Times Higher Education World University Rankings universitetlәrin әsas göstәricilәrini – .........
nәzәrә alan yeganә qlobal qiymәtlәndirmә sistemidir.

•

Bütün cavablar doğrudur
Tәdris
Elmi tәdqiqat
Biliyin ötürülmәsi
Beynәlxalq perspektivini

345 Times Higher Education World University Rankings sistemi universitetlәrin hәrtәrәfli vә
balanslaşdırılmış müqayisәsini tәqdim edәn neçә göstәricidәn istifadә edilir?

•

6
4
5
2
3

346 QS ranqlaşdırmasında aşağıdakı göstәricilәr nәzәrә alınır:

•

Peer Review Score, Award, International students
Peer Review Score, Recruiter Review, International students
Faculty/Student, Award, Alumni, Recruiter Review
Peer Review Score, Citation/ Faculty, HiCi
International faculty, HiCi, Faculty/Student

347 V göstәricisi  .....

•

vebresurslara gәlәn hiperistinadların sayının kvadrat kökü ilә bu hiperistinadların çıxdığı domenlәrin sayının
cәminә bәrabәrdir
vebresurslara gәlәn hiperistinadların sayının kvadrat kökü ilә bu hiperistinadların çıxdığı domenlәrin sayının
hasilinә bәrabәrdir
vebresurslara gәlәn hiperistinadların sayının kvadrat kökü ilә bu hiperistinadların çıxdığı domenlәrin sayının
fәrqinә bәrabәrdir
vebresurslara gәlәn hiperistinadların sayının hiperistinadların çıxdığı domenlәrin sayına nisbәtinә bәrabәrdir

vebresurslara gәlәn hiperistinadların sayı ilә bu hiperistinadların çıxdığı domenlәrin sayının hasilinә
bәrabәrdir

348 Tayvan reytinqinin göstәricilәrini ..... bölmәk olar.

•

6 qrupa
3 qrupa
2 qrupa
5 qrupa
4 qrupa

349 Göstәricilәri nәşrlәrin sayına әsaslanan vә istinadların sayına әsaslanan göstәricilәr qrupa
bölünür. Söhbәt hansı göstәricilәrdәn gedir?

•

Tayvan reytinqinin göstәricilәrindәn
QS reytinqinin göstәricilәrindәn
Şanxay reytinqinin göstәricilәrindәn
Webometrics reytinqininin göstәricilәrindәn
Top 200 World Universities” reytinqinin göstәricilәrindәn

350 Virtual mağazanın tәhlükәsizlik kodu hansıdır?

•

SSL
VAN
TCP/IP
CVV2/CVC2
EVM

351 Hansı protokol şәbәkәnin idarә olunması protokoludur?

•

PPP
ARP
SNMP
TCP
Telnet

352 Hansı protokol marşrutlaşdırma protokoludur?

•

TCP
ARP
RIP
Telnet
SNMP

353 Hansı protokol fayl sisteminin vә şәbәkә çapı sisteminin paylanmasına xidmәt edir?

•

TCP
ARP
RIP
Telnet
NFS

354 Telefon xәtlәri vasitәsilә mәlumatın ötürülmәsi protokoluna hansı protokollar aiddir?
RIP
ARP

•

TCP
SLIP
Telnet

355 Elektron poçtla mәlumatın ötürülmәsi protokoluna hansı protokol aiddir?

•

SMTP
ARP
RIP
Telnet
TCP

356 Kanalların kommutasiyası nәdir?

•

mәlumatın tamamilә müәyyәn edilmiş ölçüyә malik “paketlәrә” bölünmәsidir
informasiyanın ardıcıl olaraq yaxın tranzit qovşağa ötürülәn mәlumatlara bölünmәsidir ki, hәmin qovşaq da
mәlumatı alan kimi yadda saxlayır vә ötürür
1 neçә tranzit qovşaq vasitәsilә 1 neçә ardıcıl “birlәşmiş” kanaldan ibarәt mürәkkәb kanalın tәşkil edilmәsidir
mәlumatın ayrıayrılıqda ötürülәn “paketlәrә” bölünmәsidir
yuxarıda sadalananların hamısıdır

357 Şәbәkә sәviyyәsinә (internet layer) hansı protokol aiddir?

•

IP
TCP
SLIP
SNMP
PPP

358 Şәbәkә sәviyyәsinә (internet layer) hansı protokol aiddir?

•

PPP
SLIP
SNMP
ARP
TCP

359 Verilәnlәrin mübadilәsi xidmәtinә hansı şәbәkәlәr aiddir? 1 X.25 şәbәkәlәri 2 ATM şәbәkәlәri 3
SDN şәbәkәlәri 4 PDN 5 DNM

•

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

360 әlaqә xәtlәrinin әsas xarakteristikalarına nә aiddir? 1. amplituda–tezlik xarakteristikası 2. ötürmә
zolağı 3. sönmә 4. verilәnlәrin ötürülmәsi 5. marker metodları

•

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

361 Telematik xidmәtlәrә aid deyil

•

multimediya
komfaks
elektron poçtu
bürofaks
verilәnlәrin ötürülmәsi

362 "Teleteks"—dә mәlumat neçә bit/san sürәtlә verilir,

•

3400
2800
2400
1400
1800

363 Neçә qrup faksmil xidmәti mövcuddur,

•

5
2
3
4
6

364 .............. sistemi verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsi üzrә işlәyir. Cümlәni tamamlayın.

•

datafaks
komfaks
telefaks
teletekst
bürofaks

365 "Videoteks" xidmәtindә neçә növ abonent terminallarından istifadә olunur:

•

6
2
3
4
5

366 Birinci telefaks xidmәti neçәnci ildә vә harda yaradılmışdır

•

1989 –cu ildә AFR
1979 –cu ildә AFR
1999 –cu ildә AFR
1959 –cu ildә AFR
1969 –cu ildә AFR

367 Açarvari struktura malik olan VBdә saxlanılan informasiyaya daxil olma neçә yolla hәyata
keçrilir

•

6
3
2
4
5

368 Diskret nәdir

•

telefaks
videoteks
datafaks
teleqraf
teletekst

369 Mәlumatların verilmәsi üçün elektik rabitәsinin hansı növlәrindәn istifadә olunur :

•

Variantların hamısı doğrudur.
Teleqraf rabitәsi
Faksimal rabitә
Verilәnlәrin ötürülmәsi
Elektron poçt

370 Telekommunikasiya sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi üçün nә lazımdır?

•

Asılı xidmәt
Birbaşa xidmәt
Dolayı xidmәt
Kompleks xidmәt
Әsaslı xidmәt

371 Nә zaman sistemi qurmaq vә onun vasitәsilә yaradılmış xidmәtin keyfiyyәtini müәyyәn etmәk
olar?

•

İldә bir neçә dәfә
İldә bir dәfә
Ayda bir dәfә
Zamanın istәnilәn anında
Ayda bir neçә dәfә

372 Sistem nә zaman dәyәrә malik olur?

•

Onun iqtisadiyyatını әks etdirsin
Kapital qoyuluşunu әks etdirsin
Kapital qoyuluşu sistemin texniki sәviyyәsini vә onun iqtisadiyyatını әks etdirsin
Sistemin texniki sәviyyәsini vә onun iqtisadiyyatını әks etdirsin
Kapital qoyuluşu vә onun iqtisadiyyatını әks etdirsin

373 Kapitalın artımı hansı funksiya ilә tәyin olunur?

•

Z zamanın diskret funksiyası ilә
T zamanın skalyar funksiyası ilә
Z zamanın skalyar funksiyası ilә
K zamanın skalyar funksiyası ilә
T zamanın diskret funksiyası ilә

374 Kapitalın artımı hansı funksiya ilә tәyin olunur?

•

N=(K,T,S)
T=(K,S,M)
S=(K,T,M)
K=(T,S,M)

M=(K,T,S)

375 ''Kapitalın ikiqat tempi'' meyarı necә xarakterli olur?

•

Ancaq diaqnoz
Hәm proqnoz hәm operativ
Hәm proqnoz hәm dә operativ
Ancaq operativ
Ancaq proqnoz

376 Operativ xarakterli meyar necә hesablanır?

•

Kapital bilavasitә hesablanır
Kapital birbaşa hesablanır
Kapital hesablanır
Kapital hesablanmır
Kapital bilavasitә olaraq ölçülür

377 Effektivlik meyarının әn vacib xassәsinә nә daxildir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Hәr bir işçi üçün universallıq
Mühәndis üçün universallıq
Heyrәt üçün universallıq
Bütün mallar üçün vahidlik meyarları

378 Effektivlik meyarının әn vacib xassәsinә nә daxildir?

•

Bütün mallar üçün vahidlik meyarları
Hәr bir işçi üçün universallıq
Mühәndis üçün universallıq
Sistem vә onun bütün alt sistemlәrinin birlikdә olması
Bütün cavablar doğrudur

379 Effektivlik meyarının әn vacib xassәsinә nә daxildir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Sistem vә onun bütün alt sistemlәrinin birlikdә olması
Mühәndis üçün universallıq
Heyrәt üçün universallıq
Bütün mallar üçün vahidlik meyarları

380 Effektivlik meyarının әn vacib xassәsinә nә daxildir?

•

Heç biri
Hәr bir işçi üçün universallıq
Mühәndis üçün universallıq
Heyrәt üçün universallıq
Bütün cavablar doğrudur

381 Telekommunikasiya sistemlәrinin inkişafı vә istismarında effektivlik nәzәriyyәsindә meyarın
qiymәtlәndirilmәsi üsullarının hansından istifadә olunur?

•

Üç üsuldan müxtәlif zamanlarda
İki üsuldanda müxtәlif zamanlarda
Birinci üsuldan

•

İki üsuldanda eyni zamanda
İkinci üsuldan

382 Nә zaman informasiya vә telekommunikasiya sәnayesi digәr sahәlәrin inkişaf sürәtini keçmәklә
bütün dünyada sıçrayış vәziyyәtindә idi?

•

XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin sonlarında
XX әsrin 90 illәrindә
XXI әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin әvvәllәrindә

383 Dünyada telekommunikasiyaya açarvari faktor kimi nә tәsir edirdi?

•

Kommunizm
Demokratiya
Sosiollaşma
Liberallaşma
Siyasilәşmә

384 Telekommunikasiyanın liberallaşmasının sәbәbi nә idi?

•

İqtisadi fәaliyyәtin vә iqtisadi parametrlәrin müxtәlif növlәrindә dövlәt nәzarәtinin yaradılması
İqtisadi fәaliyyәtin vә iqtisadi parametrlәrin müxtәlif növlәrindә dövlәt nәzarәtinin zәiflәmәsi
İqtisadi fәaliyyәtin vә iqtisadi parametrlәrin müxtәlif növlәrindә dövlәt nәzarәtinin lәğv edilmәsi
İqtisadi fәaliyyәtin vә iqtisadi parametrlәrin müxtәlif növlәrindә dövlәt nәzarәtinin zәiflәmәsi vә ya lәğv
edilmәsi
İqtisadi fәaliyyәtin vә iqtisadi parametrlәrin müxtәlif növlәrindә dövlәt nәzarәtinin güclәndirilmәsi

385 Rabitә sәnayesindә tektonik tәrәqqi nә zaman oldu?

•

90 cı illәrdә
Rabitә sәnayesindә tektonik tәrәqqi nә zaman oldu?
90 cı illәrin әvvәllәrindә
90cı illәrin ikinci yarısında
90 cı illәrin ortalarında

386 Rabitә sәnayesindә tektonik tәrәqqinin sәbәbi?

•

Bütün cavablar doğrudur
Monopoliya strukturundan konkret mühitә keçidini tәyin edәn telekommunikasiya sektorunda baş verәn
liberallaşma
Monopoliya strukturundan konkret mühitә keçidini tәyin edәn telekommunikasiya sektorunda baş verәn qeyri
tәnzimlәnmә
Monopoliya strukturundan konkret mühitә keçidini tәyin edәn telekommunikasiya sektorunda baş verәn qeyri
tәnzimlәnmә vә liberallaşma
Heç biri

387 Rabitә sәnayesindә tektonik tәrәqqinin nәticәsindә nә baş verdi?

•

Şirkәtlәrin sayı artdı
Sektorda çoxlu sayda operatorlar meydana gәldi
Onların arasında sağlam rәqabәt yarandı
Rabitә şәbәkәlәri yeni texnologiyalar әsasında qurulmağa başladı
Bütün cavablar doğrudur

388 Sistemin mәdaxili vә mәxaricinin hansı cәhәti oxşardır?

•

Hәr ikisi qısamüddәtlidir
Hәr ikisi dinamikdir
Hәr ikisi monotondur
Hәr ikisi uzunmüddәtlidir
Hәr ikisi statikdir

389 Sistemin mәdaxili vә mәxaricinin hansı cәhәti oxşardır?

•

Xidmәtin keyfiyyәtindәn asılı deyil
İnkişaf tempi vә xidmәtin keyfiyyәti arasındakı asılılıqdan asılıdır
Xidmәtin keyfiyyәtindәn asılıdır
İnkişaf tempindәn asılıdır
İnkişaf tempindәn asılı deyil

390 . Effektivlik nәzәriyyәsindә meyarın qiymәtlәndirilmәsi üçün neçә üsul vardır?

•

5
1
3
2
4

391 Rabitә sәnayesindә tektonik tәrәqqinin nәticәsindә nә baş verdi?

•

Bütün cavablar doğrudur
Sektorda çoxlu sayda operatorlar meydana gәldi
Şirkәtlәrin sayı artdı
İstifadәçilәrә yeni xidmәt vövlәri verildi
Rabitә şәbәkәlәri yeni texnologiyalar әsasında qurulmağa başladı

392 Gәlir nәyә bәrabәrdir?

•

[yeni cavab]
Sistemin büdcәsinә
Sistemin büdcәsinin mәdaxil vә mәxarici arasındakı fәrqә
Sistemin büdcәsinin mәdaxilinә
Sistemin büdcәsinin mәxaricinә
Sistemin büdcәsinin mәdaxil vә mәxarici arasındakı cәmә

393 Gәlir gәtirәn әmәkdaşlıq sistemdә necә adlanır?

•

[yeni cavab]
"xeyirxah kapital"
"dostluq"
''xeyirxah istismar''
"borc verәn әmәkdaş"
"xeyirxah işçi"

394 Effektivlik meyarının әn vacib xassәsinә nә daxildir?
Mәhsullar üçün vahidlik meyarları
Şirkәt üçün vahidlik meyarları
Müәssisә üçün vahidlik meyarları

•

•

Bütün mallar üçün vahidlik meyarları
Bank üçün vahidlik meyarları

395 Sistemin inkişafın nә göstәrir?

•

Kapitalın n dәfә azalması
Borcların artımı
Kapitalın artımı
Kapitalın azalması
Kapitalın n dәfә artımı

396 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

397 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

398 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
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
hökumәt üçün xidmәtlәr tәqdim edә bilәcәk strukturların rәqabәtinin qeyrizәruriliyi

399 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

400 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

•

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

401 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının birinci 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, e
mәdәniyyәt, edemokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi

402 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının ikinci 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, e
mәdәniyyәt, edemokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi

403 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, e
mәdәniyyәt, edemokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi

404 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının dördüncü 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
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, e
mәdәniyyәt, edemokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
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.

405 PKI modelini tәşkil edәn komponentlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil
Saxlama bazaları
Sertifikat Mәrkәzlәri

•

Qeydiyyat Mәrkәzlәri
Sertifikat sahiblәri
Mәlumat kitabçaları

406 Açıq Açar Kriptoqrafiyasından nә üçün istifadә edilir?

•

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

407 Gizli açar kriptoqrafiyası adәtәn nә üçün istifadә edilir?

•

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

408 Elektron biznesdә verilәnlәrin elektron mübadilәsi hansı mәqsәdlә tәtbiq olunur?

•

Biznes modellәrinin qurulması
Müәssisә resurslarının idarәsi
Biznes informasiyanın analizi
Müştәrilәrlә informasiya mübadilәsi
Sәnәdlәşmә işinin yükünün azalması

409 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
ERP
SCR
Bİ
ECM

410 10Base5 şәbәkә seqmentinin uzunluğu nә qәdәrdir?

•

2000 m
100 m
70 m
2500 m
185 m

411 10BaseT şәbәkәsindә CAT4 istifadә etmәklә aparıcı tezlik nә qәdәrdir?

•

15 MHs
20 MHs
25 MHs
5 MHs
10 MHs

412 Hesablama şәbәkәsi nәdir?

•

proqram vasitәlәrinin kömәyilә birlәşmәdir
verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsidir

•

bir vә ya bir neçә qovşağında EHM yerlәşdirilmiş verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsidir
hәr bir qovşağında EHM yerlәşdirilmiş verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsidir
şәbәkә qurğularının birlәşmәsidir

413 Verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsi nәdir?

•

bir neçә protokollar ailәsinin birlәşmәsidir
xüsusi aparatlar yığımıdır
kәnar (axırıncı) qurğunun birlәşmәsini hәyata keçirәn kommutasiya qurğusudur
kәnar (axırıncı) qurğunun qarşılıqlı birlәşmәsini hәyata keçirmәyә imkan verәn kommutasiya qurğularının vә
verilәnlәrin ötürülmәsi zәncirinin yığımıdır
ötürmә protokollarının ardıcıllığıdır

414 OSI nәdir?

•

"açıq sistemlәrin qarşılıqlı tәsiri modeli" – beynәlxalq standartlaşdırma tәşkilatı tәrәfindәn qәbul edilәn
hesablama şәbәkәlәrinin arxitekturası modelidir.
"açıq sistemlәrin qarşılıqlı tәsiri modeli" – şәbәkәlәrin qarşılıqlı әlaqә prinsiplәridir
şәbәkәlәr şәbәkәsidir
qlobal şәbәkәdir
şәbәkә istifadәçisinin istifadә etdiyi әmәliyyat sistemidir

415 OSI etalon modeli üçün laylı arxitekturanın xarakteristikaları hansılardır?

•

ancaq şәbәkәnin administratoru bütün sәviyyәlәrdәn istifadә edir
şәbәkәnin bütün funksiyaları 7 sәviyyәyә bölünüb
bәzi funksiyalar bәzi sәviyyәlәr arasında paylanır
yuxarıda yerlәşәn sәviyyәlәr aşağıda yerlәşәn sәviyyәlәrin xidmәtlәrindәn istifadә etmir
hәr bir sәviyyә eyni bir informasiyaya müraciәt edir

416 Kanal sәviyyәsi nәdir?

•

istifadәçi proseslәri arasında әlaqә yaradır
fiziki sәviyyәdә şәbәkәnin qovşaqlarının birgә istifadәsinin qaydalarını müәyyәn edir
şәbәkәnin müxtәlif qovşaqlarını öz aralarında birlәşdirir
müәyyәn istifadәçilәr üçün әlaqә kanallarını tәqdim edir
verilәnlәr paketini idarә edir

417 Nәqliyyat sәviyyәsi nәdir?

•

hәr bir sәviyyә eyni bir informasiyaya müraciәt edir
fiziki sәviyyәdә şәbәkәnin qovşaqlarının birgә istifadәsinin qaydalarını müәyyәn edir
istifadәçi proseslәri arasında әlaqә yaradır
mәlumatı şәbәkәyә yararlı formaya çevirir
şәbәkәnin müxtәlif qovşaqlarını öz aralarında birlәşdirir

418 әlaqә kanalının idarә olunması necә ola bilәr?

•

prioritet müraciәt
ancaq mәrkәzlәşdirilmiş
ancaq paylanmış
mәrkәzlәşdirilmiş vә paylanmış
mәrkәzlәşdirilmәmiş

419 Lokal hesablama şәbәkәsinin ixtiyari iki stansiyası arasında aşağıda sadalananlardan hansı
mövcud ola bilәr?

•

heç bir yol
1 yol
2dәn çox yol
12 yol
6 yol

420 Aşağıda sadalananlardan hansı Şәbәkә Konsentratoru vә ya Habın xarakteristikası deyil?

•

Konsentrator OSI şәbәkә modelinin fiziki sәviyyәsindә işlәyir, 1 porta daxil olan siqnalı bütün aktiv portlarda
tәkrar edir.
Qurğular burulmuş cüt, koaksial vә ya optiklifli kabellәrin kömәyilә qoşulur
Verilәnlәrin ötürülmә sürәti Mbit/s ilә ölçülür
1 neçә Ethernet qurğusunu şәbәkәnin ümumi seqmentinә birlәşdirmәk üçün qurğudur
Portların sayı – şәbәkә xәtlәrini qoşmaq üçün birlәşmәlәrin sayı 24dәn çox deyil.

421 Eyni tipli şәbәkәlәrin artırılması üçün nә tәlәb olunur?

•

körpü
tәkrarlayıcı
kommutator
şlüz
marşrutizator

422 Müxtәlif şәbәkәlәrin vә ya bir şәbәkә seqmentlәrinin abonentlәri arasında әlaqәni tәmin etmәk
hansı qurğunun vәzifәsidir?

•

kommutator
tәkrarlayıcı
körpü
marşrutizator
şlüz

423 Simsiz rabitә (radioәlaqә) radiodalğaları harada istifadә etmir?

•

Sputnik rabitәdә
UD, OD, QD и UQDda
Mobil rabitәdә
Sualtı rabitәdә
Radiorele rabitәdә

424 СОС әvәzindә NetWare istifadә edәn şәbәkәdә heç olmasa 1 ... var:

•

kliyentserver
әlavәlәr serveri
faylserver
SQLserver
SQLserver vә әlavәlәr serveri

425 Xidmәt keyfiyyәti ...

•

müxtәlif növlü informasiya sellәrinin yüksәk sürәtli verlişinin tәmin olunmasıdır
telefon aparatlarının, o cümlәdәn müxtәlif tipli FKların,multimedia avadanlıqların şәbәkәdә müştәrәk birliyi
ilә miltimedia rabitә xәtlәrinin eyni fiziki mühitlә tәşkili
yüksәk veriliş sürәti әsasında istifadә?ilәrә eyni fiziki mühitlә geniş spekterli mәlumat növlәrinin birgә
verilmәsi
infokommunikasiya şәbәkәlәrindә trafik hәcminin dinamik artımı ilә xarakterizә olunur.

•

gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.

426 Antiinhisarçılıq...

•

mövcud şәbәkәlәri müasur rәqәm avadanlığı vә İP texnologiyalarıbazası әsasında strukturlarının
dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn qurulması
infokommunikasiya bazarında әnәnәvi vә yeni operatorlar arasında әdalәtli rәqabәt mühitinin formalaşması
böyük tәsir sәviyyәli operatorların kiçik operatorların sıradan çıxmasına imkan vermәyәn mühitin yaradılması
vә nәhәng operatorların bazası әsasında yeni kiçik operatoralrın tәşkil olnuması
infokommunikasiya sektorunun bütün nümayәndәlәri arasında olan qaşılıqlı әlaqәlәri әsasında yaradılmış
birliklәrdir
mövcud şәbәkәlәri müasur rәqәm avadanlığı vә İP texnologiyalarıbazası әsasında strukturlarının
dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn qurulması

427 Alyanslar...

•

böyük tәsir sәviyyәli operatorların kiçik operatorların sıradan çıxmasına imkan vermәyәn mühitin yaradılması
vә nәhәng operatorların bazası әsasında yeni kiçik operatoralrın tәşkil olnuması
gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.
mövcud şәbәkәlәri müasur rәqәm avadanlığı vә İP texnologiyalarıbazası әsasında strukturlarının
dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn qurulması
infokommunikasiya sektorunun bütün nümayәndәlәri arasında olan qaşılıqlı әlaqәlәri әsasında yaradılmış
birliklәrdir
infokommunikasiya bazarında әnәnәvi vә yeni operatorlar arasında әdalәtli rәqabәt mühitinin formalaşması

428 Operatorların divergensiyası...

•

mövcud şәbәkәlәri müasur rәqәm avadanlığı vә İP texnologiyalarıbazası әsasında strukturlarının
dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn qurulması
infokommunikasiya sektorunun bütün nümayәndәlәri arasında olan qaşılıqlı әlaqәlәri әsasında yaradılmış
birliklәrdir
böyük tәsir sәviyyәli operatorların kiçik operatorların sıradan çıxmasına imkan vermәyәn mühitin yaradılması
vә nәhәng operatorların bazası әsasında yeni kiçik operatoralrın tәşkil olnuması
infokommunikasiya bazarında әnәnәvi vә yeni operatorlar arasında әdalәtli rәqabәt mühitinin formalaşması
gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.

429 Gәlir vә mәfәәtlәrin hәcminin artımı...

•

gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.
tәkamül yolu ilә avadanlıqların vә göstәrilәn xidmәt növlәrinin tariflәrinin azldılması nәticәdisindә abunә?
ilәrin sayının vә xidmәt hәcminin hesabına gәlir artımının tәmin edilmәsi
mövcud şәbәkәlәri müasur rәqәm avadanlığı vә İP texnologiyalarıbazası әsasında strukturlarının
dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn qurulması
gәlәcәkdә dünyanın bütün ölkәlәrindә xidmәt haqlarına görә eyni tariflәrin tәtbiq edilmәsi.
iqtisadi baxımdan infokommunikasiyanın dinamik inkişafı üçün mühüm şәrtdir.

430 Vaxta görә xidmәt haqqının ödәnilmәsi...

•

gәlәcәkdә dünyanın bütün ölkәlәrindә xidmәt haqlarına görә eyni tariflәrin tәtbiq edilmәsi.
iqtisadi baxımdan infokommunikasiyanın dinamik inkişafı üçün mühüm şәrtdir
gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.
mövcud şәbәkәlәri müasur rәqәm avadanlığı vә İP texnologiyalarıbazası әsasında strukturlarının
dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn qurulması

tәkamül yolu ilә avadanlıqların vә göstәrilәn xidmәt növlәrinin tariflәrinin azldılması nәticәdisindә abunә?
ilәrin sayının vә xidmәt hәcminin hesabına gәlir artımının tәmin edilmәsi

431 Tariflәrin harmoniyası...

•

tәkamül yolu ilә avadanlıqların vә göstәrilәn xidmәt növlәrinin tariflәrinin azldılması nәticәdisindә abunә?
ilәrin sayının vә xidmәt hәcminin hesabına gәlir artımının tәmin edilmәsi
iqtisadi baxımdan infokommunikasiyanın dinamik inkişafı üçün mühüm şәrtdir.
mövcud şәbәkәlәri müasur rәqәm avadanlığı vә İP texnologiyalarıbazası әsasında strukturlarının
dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn qurulması
gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaә?inin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini
әks etdirir.
gәlәcәkdә dünyanın bütün ölkәlәrindә xidmәt haqlarına görә eyni tariflәrin tәtbiq edilmәsi.

432 Fәaliyyәt şәrtinә görә sistem hansı hissәlәrә ayrılır?

•

Statik vә ehtimallı
Statik vә dinamik
Determinә vә ehtimallı
Sadә, mürәkkәb vә ?ox m?rәkkәb sistemlәr
Sadә vә mürәkkәb

433 Determinә olunmuş sistem nәdir?

•

sistemin elementlәri arasında әlaqә statik әlaqә olur
sistemin elementlәri vә arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr ehtimal xarakterli olur
sistem qarşılıqlı әlaqәdә fәaliyyәt göstәrәn az sayda elementlәrdәn ibarәt olur
sistemin elementlәri vә bu elementlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr qabaqcadan müәyyәn olunmuş qaydada
mövcud olur.
sistemin elementlәri arasında әlaqә dinamik әlaqә olur

434 Mürәkkәb sistemlәr...

•

sistemin elementlәri vә bu elementlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr qabaqcadan müәyyәn olunmuş qaydada
mövcud olur.
qarşılıqlı әlaqәdә fәaliyyәt göstәrәn az sayda elementlәrdәn ibarәt olur
qarşılıqlı әlaqәdә fәaliyyәt göstәrәn çoxsaylı elementlәrdәn ibarәt olur
onların vәziyyәtini bu vә ya başqa sәbәblәrә görә tam şәrh etmәk mümkün olmur.
sistemin elementlәri vә arasındakı әlaqәlәr elementlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr ehtimal xarakterli olur.

435 Telekommunikasiya sözü hansı sözlәrin birlәşmәsindәn yaranmışdır?

•

tele“әlaqә”,kommunikasiya“mәsafә”
tele"uzaq", kommunikasiya" әlaqә "
tele“әlaqә”,kommunikasiya“uzaq”
tele“mәsafә”,kommunikasiya“әlaqә”
tele“uzaq”,kommunikasiya“mәsafә”

436 Telekommunikasiya sistemlәri...

•

aparat vә proqram vasitәlәrinin,informasiya resurslarının,hәm?inin qәrarın qәbul edilmәsi vә hazırlanmasını
tәmin etmәk ???n informasiya proseslәrini yerinә yetirәn idarәetmә servisinin yığımıdır.
müәyyәn mәqsәdә nail olmaq ???n bir – biri ilә әlaqәlәndirilmiş elementlәr çoxluğudur.
heç biri
müәyyәn tipә malik elektro әlaqәlәri tәmin edәn texniki vasitәlәr kompleksidir.
müxtәlif mәsafәlәrdә yerlәşәn obyektlәr arasında әlaqәlәrdir

437 әlaqә ...

•

siqnalların elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi ilә ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
siqnalların,işarәlәrin,mәtnlәrin,tәsvirlәrin,sәsin naqil,optik vә yaxud digәr elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi
ilә ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
danışıq,mәtn,tәsvir,әdәdi verilәnlәr,qrafik,cәdvәl vә digәr şәkildә informasiyanın tәsvir formasıdır.
fәzada zonasına görә maddi informasiya daşıyıcısıdır.
uyğunlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyi ilә informasiya mübadilәsi vә
yaxud informasiyanın ötrülmәsi demәkdir.]

438 Elektroәlaqә ...

•

bütün cavablar doğrudur.
siqnalların,işarәlәrin,mәtnlәrin,tәsvirlәrin,sәsin naqil,optik vә yaxud digәr elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi
ilә ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
danışıq,mәtn,tәsvir,әdәdi verilәnlәr,qrafik,cәdvәl vә digәr şәkildә informasiyanın tәsvir formasıdır.
fәzada zonasına görә maddi informasiya daşıyıcısıdır.
uyğunlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyi ilә informasiya mübadilәsi vә
yaxud informasiyanın ötrülmәsi demәkdir.

439 Sistemi neçә әlamәtә görә tәsniflәşdirmәk olar?

•

5
3
2
4
6

440 Sistemi hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirmәk olar?

•

Aparat vә proqram vasitәlәrinin istifadәsinә görә
Statik vә dinamik olmasına görә
Determinә vә ehtimallılığına görә
Fәaliyyәt vә mürәkkәblik dәrәcәsinә görә
Sadә, mürәkkәb vә ?ox m?rәkkәbliyinә görә

441 Sistem dedikdә nә başa düşülür?

•

müәyyәn mәqsәdә nail olmaq ???n bir – biri ilә әlaqәlәndirilmiş elementlәr çoxluğu
bir – biri ilә әlaqәlәndirilmiş elementlәr
elementlәr arasında qarşılıqlı әlaqә
elementlәr çoxluğu
aparat vә proqram vasitәlәrinin, qәrarın qәbul edilmәsi vә hazırlanmasını tәmin etmәk ???n informasiya
proseslәri

442 İki yüzilliyin kәsişmәsindә yaranan böhran nәlәrә sәbәb oldu?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müәyyәn sahәlәrә kapital qoyuluşu azaldı
İstehlakçıların gәlirlәri kәskin aşağı düşdü
Operatorların gәlirlәri kәskin aşağı
Kommunikasiya operator şirkәtlәri müflis oldu

443 İki yüzilliyin kәsişmәsindә yaranan böhran nәlәrә sәbәb oldu?
İnternet xidmәti sahәsindә çalışan bir çox şirkәt müflislәşdi
Müәyyәn sahәlәrә kapital qoyuluşu azaldı

•

İstehlakçıların gәlirlәri kәskin aşağı düşdü
Operatorların gәlirlәri kәskin aşağı
Bütün cavablar doğrudur

444 İnfokommunikasiyada ikinci qlobal proses nә ilә müәyyәn olunur?

•

Bütün cavablar doğrudur
Ağacvari texnologiyalarda tәrәqqi
İstifadәçinin yeni tәlәblәri
İstifadәçinin artan ümüdlәri
Heç biri

445 Son illәrdә telekommunikasiyanın inkişaf istiqamәtlәrini nә ilә müәyyәn edir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Şәbәkәlәrin rәqәmlәşdirilmәsi
İnternetn sürәtli inkişafı
Mobil rabitәlәrin sürәtli inkişafı
Elektron biznesin sürәtli inkişafı

446 Son illәrdә telekommunikasiyanın inkişaf istiqamәtlәrini nә ilә müәyyәn edir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Şәbәkәlәrin rәqәmlәşdirilmәsi
İnternetn sürәtli inkişafı
Mobil rabitәlәrin sürәtli inkişafı
Elektron biznesin bütün sahәlәrinin sürәtli inkişafı

447 İki yüzilliyin kәsişmәsindә yaranan böhran nәlәrә sәbәb oldu?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müәyyәn sahәlәrә kapital qoyuluşu azaldı
İstehlakçıların gәlirlәri kәskin aşağı düşdü
Operatorların gәlirlәri kәskin aşağı düşdü
Şirkәtlәrin borcları artdı

448 İnfokommunikasiyada ikinci qlobal proses nә ilә xarakterizә olunur?

•

Bütün cavablar doğrudur
Xidmәt
Terminal tәchizatı
Şәbәkәlәrin tәkamülü
Heç biri

449 İki yüzilliyin kәsişmәsindә yaranan böhran nәlәrә sәbәb oldu?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müәyyәn sahәlәrә kapital qoyuluşu azaldı
İstehlakçıların gәlirlәri kәskin aşağı düşdü
Operatorların gәlirlәri kәskin aşağı
Qlobal rabitә şirkәtlәri müflis oldu

450 İki yüzilliyin kәsişmәsindә yaranan böhran nәlәrә sәbәb oldu?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müәyyәn sahәlәrә kapital qoyuluşu azaldı

İstehlakçıların gәlirlәri kәskin aşağı düşdü
Operatorların gәlirlәri kәskin aşağı
Bir neçә istehsalçı şirkәtlәr müflis oldu

451 İki yüzilliyin kәsişmәsindә yaranan böhran nәlәrә sәbәb oldu?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müәyyәn sahәlәrә kapital qoyuluşu azaldı
İstehlakçıların gәlirlәri kәskin aşağı düşdü
Operatorların gәlirlәri kәskin aşağı
Marconi şirkәti müflis oldu

452 İkiyüzilliyin kәsişmәsindә olan böhranın әsas anlayışları hansılardır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Operator şirkәtlәr mühitindә böhran
Tәchizatı istehsal edәn şirkәtlәr mühitindә böhran
Telekommunikasiyada böhranın yaranmasının әsas sәbәbi kimi yanlış ilkin şәrtlәrin olması
Heç biri

453 İkiyüzilliyin kәsişmәsindә olan böhrannın anlayışlarını heçә hissәyә bölmәk olar?

•

5
3
2
1
4

454 Telekommunikasiyada böhranın yaranmasının sәbәbi kimi göstәrmәk olar :

•

2000 problemini
3G rabitә şәbәkәsinin quraşdırılmasının gecikdirilmәsi
Avropa valyutasının evroya konvertasiyası
Bütün cavablar doğrudur
Heç biri

455 İkiyüzilliyin kәsişmәsindә olan böhran kommunikasiyada necә adlandırıldı?

•

Nüvә payızı
Nüvә mәnbәyi
Nüvә qışı
Nüvә partlayışı
Nüvә baharı

456 İki yüzilliyin kәsişmәsindә yaranan böhran nәlәrә sәbәb oldu?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müәyyәn sahәlәrә kapital qoyuluşu azaldı
İstehlakçıların gәlirlәri kәskin aşağı düşdü
Operatorların gәlirlәri kәskin aşağı
Minlәrlә işçi işdәn çıxarıldı

457 Böhran nәticәsindә hansı çox milyardlı dövriyәyә malik qlobal rabitә şәbәkә sahiblәri müflis
oldu?

•

Bütün cavablar doğrudur

•

Worldcom
360 networks
Global Grossing
Marconi

458 Telekommunikasiya sözünün hәrfi mәnası?

•

Tele  siqnal ötürәn cihaz, kommunikasiya  rabitә
Tele  uzaq, kommunikasiya  rabitә
Tele  rabitә , kommunikasiya  uzaq
Tele  әlaqә, kommunikasiya  rabitә
Tele  әlaqә, kommunikasiya  siqnal ötürәn qurğu

459 Telekommunikasiya dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Eyni zonada yerlәşәn obyektlәr arasında rabitә
Eyni binada yerlәşәn obyektlәr arasında rabitә
Müxtәlif obyektlәr arasında rabitә
Eyni ölkәdә yerlәşәn obyektlәr arasında rabitә
Müxtәlif mәsafәlәrdә yerlәşәn obyektlәr arasında rabitә

460 Telekommunikasiya sistemlәri :

•

Eyni tipә malik elektrik rabitәsini tәmin edәn naqildir
Eyni tipә malik elektrik rabitәsini tәmin edәn texniki vasitәlәr kompleksidir
Elektrik rabitәsini tәmin edәn texniki vasitәlәr kompleksidir
Müәyyәn tipә malik elektrik rabitәsini tәmin edәn texniki vasitәlәr kompleksidir
Müәyyәn tipә malik elektrik rabitәsini tәmin edәn naqildir

461 Rabitә nә demәkdir?

•

Fәrqli qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyilә informasiya mübadilәsi vә ya informasiyanın
ötürülmәsi demәkdir.
Nizamlanmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyilә informasiya mübadilәsi vә ya
informasiyanın ötürülmәsi demәkdir.
Strukturlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyilә informasiya mübadilәsi vә ya
informasiyanın ötürülmәsi demәkdir.
Uyğunlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyilә informasiya mübadilәsi vә ya
informasiyanın ötürülmәsi demәkdir.
Müxtәlif qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyilә informasiya mübadilәsi vә ya
informasiyanın ötürülmәsi demәkdir.

462 Telekommunikasiya sistemlәri vә telekommunikasiya şәbәkәlәri bir  birilә qarşılıqlı әlaqәdә
olmaqla nә әmәlә gәtirir?

•

Elektrik cihazlarını
Elektrik naqil şәbәkәlәrini
Elektrik rabitәsi sistemini
Elektrik enerjisini
Elektrik rabitәsini

463 . Kommunikasiya sistemlәrinin yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr özündә hansı xәrclәri
birlәşdirir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Texnikanın istismarına sәrf olunan xәrclәr

İdarә heyәtinin aylıq әmәk haqqına sәrf olunan xәrclәr
Vergi tutulmalara sәrf olunan xәrclәr
Kreditorların әmanәtlәrinin qaytarılmasına sәrf olunan xәrclәr

464 ..... Yaradıldıqdan sonrada kreditlәr daxil olmalıdır, bu o zamana qәdәr davam etmәlidir ki, gәlir
kifayәt qәdәr çox olsun. Cümlәni tamamlayın

•

Bank kapitalı
Finiş kapitalı
Son kapital
Start kapitalı
Әsas kapital

465 Fәaliyyәtdә olan kommunikasiya sistemlәri bazası yarandıqdan sonra nә baş verir?

•

Dünya kommunikasiya sistemlәrinә birlәşdirilir
Fәaliyyәtdә olan kommunikasiya sistemlәri bazası yarandıqdan sonra nә baş verir?
Dünya hörümçәk toruna qoşulur
Qlobal şәbәkәyә qoşulur
Lokal şәbәkәyә qoşulur

466 Start kapitalı yarandıqdan sonra kredit daxil olması nә zamana kimi davam edir?

•

Böhran vәziyyәti olsun
Borc çox olsun
Borc az olsun
Gәlir kifayәt qәdәr çox olsun
Gәlir az olsun

467 Telekommunikasiya sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi üçün kompleks xidmәt nәlәrin
birlәşmәsindәn yaranır?

•

Binadan
Qurğulardan
Bütün cavablar doğrudur
Texniki tәchizatdan
Material vә intellektual vasitәlәrdәn

468 Telekommunikasiya sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi üçün kompleks xidmәt nәlәrin
birlәşmәsindәn yaranır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Material vasitәlәrdәn
Binadan
Qurğulardan
Texniki tәchizatdan

469 Telekommunikasiya sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi üçün kompleks xidmәt nәlәrin
birlәşmәsindәn yaranır?

•

Bütün cavablar doğrudur
İntellektual vasitәlәrdәn
Binadan
Qurğulardan
Texniki tәchizatdan

470 Telekommunikasiya sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi üçün kompleks xidmәt nәlәrin
birlәşmәsindәn yaranır?

•

Texniki tәchizatdan
Material vә intellektual vasitәlәrdәn
Proqramlardan
Qurğulardan
Bütün cavablar doğrudur

471 Telekommunikasiya sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi üçün kompleks xidmәt nәlәrin
birlәşmәsindәn yaranır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Proqramlardan
Binadan
Qurğulardan
Texniki tәchizatdan

472 Telekommunikasiya sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi üçün kompleks xidmәt nәlәrin
birlәşmәsindәn yaranır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Material vә intellektual vasitәlәrdәn
Binadan
Proqramlardan
Texniki tәchizatdan

473 Fakt sabiti nәdir?

•

Şirkәtin qoyduğu qiymәtdir
Bankın qoyduğu qiymәtdir
Tәlәbә әsasәn verilәn qiymәtdir
Tәklifә әsasәn verilәn qiymәtdir
Әlavә gәlir gәtirәn qiymәtdir

474 Fәaliyyәtdә olan kommunikasiya sistemlәri bazasında әvvәlcә nә yaradılır?

•

Heç biri
İstifadә şәbәkәlәri
İdarә şәbәkәlәri
Bütün variantlar doğrudur
Müәssisә şәbәkәlәri

475 Mәlumat :

•

Danışıq, mәtn, tәsvir, әdәdi verilәnlәr, qrafik, cәdvәl vә digәr şәkildә verilәnin yazılı tәsviridir
Danışıq, mәtn, tәsvir, әdәdi verilәnlәr, qrafik, cәdvәl vә digәr şәkildә verilәnlәrin tәsvir formasıdır
Danışıq, mәtn, tәsvir, әdәdi verilәnlәr, qrafik, cәdvәl vә digәr şәkildә biliklәrin tәsvir formasıdır
Danışıq, mәtn, tәsvir, әdәdi verilәnlәr, qrafik, cәdvәl vә digәr şәkildә mәlumatların tәsvir formasıdır
Danışıq, mәtn, tәsvir, әdәdi verilәnlәr, qrafik, cәdvәl vә digәr şәkildә informasiyanın tәsvir formasıdır

476 Telekommunikasiya sistemlәri mәnbәdәn alınan mәlumatı qәbulediciyә çatdırana qәdәr hansı
әmәliyyatları yerinә yetirir?
Mәnbәyә daxil olan mәlumatı elektrik enerjisinә çevirir

•

Mәnbәdәn daxil olan mәlumatı elektrik enerjisinә çevirir
Mәnbәdәn daxil olan verilәni elektrik siqnalına çevirir
Mәnbәdәn daxil olan mәlumatı elektrik siqnalına çevirir
Mәnbәyә daxil olan mәlumatı elektrik siqnalına çevirir

477 Telekommunikasiya sistemlәri mәnbәdәn alınan mәlumatı qәbulediciyә çatdırana qәdәr hansı
әmәliyyatları yerinә yetirir?

•

Elektrik siqnalına çevrilmiş mәlumatı qәbulediciyә ötürmәk üçün uyğun şәkilә gәtirir
Elektrik enerjisinә çevrilmiş mәlumatı qәbulediciyә ötürmәk üçün uyğun şәkilә gәtirir
Elektrik siqnalına çevrilmiş mәlumatı mәnbәyә ötürmәk üçün uyğun şәkilә gәtirir
Elektrik enerjisinә çevrilmiş mәlumatı mәnbәyә ötürmәk üçün uyğun şәkilә gәtirir
Elektrik siqnalına çevrilmiş mәlumatı qәbulediciyә ötürmәk üçün nizama salır

478 Telekommunikasiya sistemlәri mәnbәdәn alınan mәlumatı qәbulediciyә çatdırana qәdәr hansı
әmәliyyatları yerinә yetirir?

•

Siqnalları ötürülmә kanalları vә sonuncu punklarda quraşdırılmış kommutasiya stansiyaları vә ya әlaqәnin
qovşaqları vasitәsilә elektro әlaqәyә çevirir
Siqnalları ötürülmә kanalları vә sonuncu punklarda quraşdırılmış kommutasiya stansiyaları vasitәsilә elektro
әlaqәyә qoşur
Siqnalları ötürülmә kanalları vә sonuncu punklarda quraşdırılmış әlaqәnin qovşaqları vasitәsilә elektro
әlaqәyә qoşur
Siqnalları ötürülmә kanalları vә sonuncu punklarda әlaqәnin qovşaqları vasitәsilә elektro әlaqәyә qoşur
Siqnalları ötürülmә kanalları vә sonuncu punklarda quraşdırılmış kommutasiya stansiyaları vә ya әlaqәnin
qovşaqları vasitәsilә elektro әlaqәyә qoşur.

479 Kommunikasiya sistemlәrinin yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr özündә hansı xәrclәri birlәşdirir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Texnikanın istismarına sәrf olunan xәrclәr
İdarә heyәtinin aylıq әmәk haqqına sәrf olunan xәrclәr Bütün cavablar doğrudur
Vergi tutulmalara sәrf olunan xәrclәr
İnvestisiyaların ödәniş faizlәrinә sәrf olunan xәrclәr

480 . ..... Siqnalların, işarәlәrin, mәtnlәrin, tәsvirlәrin, sәsin naqil, optik vә ya digәr elektromaqnit
sistemlәrinin kömәyilә ötürülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir. Cümlәni tamamlayın

•

Elektrik siqnalları
Elektrik dalğaları
Elektrik ötürmә vasitәlәri
Elektrik naqillәri
Elektrik rabitәsi

481 Kommunikasiya sistemlәrinin yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr özündә hansı xәrclәri birlәşdirir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Texnikanın istismarına sәrf olunan xәrclәr
İdarә heyәtinin aylıq әmәk haqqına sәrf olunan xәrclәr
Vergi tutulmalara sәrf olunan xәrclәr
İnvestorların vә kreditorların әmanәtlәrinin qaytarılmasına sәrf olunan xәrclәr

482 Kommunikasiya sistemlәrinin yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr özündә hansı xәrclәri birlәşdirir?
İnvestisiyaların ödәniş faizlәrinә sәrf olunan xәrclәr
Texnikanın istismarına sәrf olunan xәrclәr

•

İdarә heyәtinin aylıq әmәk haqqına sәrf olunan xәrclәr
Bütün cavablar doğrudur
Sistemin genişlәnmәsinә sәrf olunan xәrclәr

483 Kommunikasiya sistemlәrinin yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr özündә hansı xәrclәri birlәşdirir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Texnikanın istismarına sәrf olunan xәrclәr
İdarә heyәtinin aylıq әmәk haqqına sәrf olunan xәrclәr
Vergi tutulmalara sәrf olunan xәrclәr
İnvestorların әmanәtlәrinin qaytarılmasına sәrf olunan xәrclәr

484 Telekommunikasiya sistemlәri mәnbәdәn alınan mәlumatı qәbulediciyә çatdırana qәdәr hansı
әmәliyyatları yerinә yetirir?

•

Heç biri
Mәnbәdәn daxil olan mәlumatı elektrik siqnalına çevirir
Elektrik siqnalına çevrilmiş mәlumatı qәbulediciyә ötürmәk üçün uyğun şәkilә gәtirir
Bütün cavablar doğrudur
Siqnalları ötürülmә kanalları vә sonuncu punklarda quraşdırılmış kommutasiya stansiyaları vә ya әlaqәnin
qovşaqları vasitәsilә elektro әlaqәyә qoşur

485 İnfokommunikasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

Elektrik rabitә növlәri, onların informasiya texnologiyaları ilә funksional birlәşmәsi başa düşülür
Elektrik rabitә növlәri, onların informatika texnologiyaları ilә funksional birlәşmәsi başa düşülür
Elektrik rabitә növlәrinin nizamı, onların informatika texnologiyaları ilә funksional birlәşmәsi başa düşülür
Elektrik rabitә növlәrinin konvergensiyası, onların informatika texnologiyaları ilә funksional birlәşmәsi başa
düşülür
Elektrik rabitә növlәrinin qaydası, onların informatika texnologiyaları ilә funksional birlәşmәsi başa düşülür

486 Telekommunikasiya sistemlәrinin effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi hansı sahәlәri әhatә
etmәlidir?

•

Tәsәrrüfat sahәlәrini
Bank sahәlәrini
Maliyyә sahәlәrini
Sәnaye sahәlәrini
Onların fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini

487 Telekommunikasiya sistemlәrinin sosial  maliyyә bazarını tәşkil etmәk üçün kkmlәr istifadә
etdiklәri xidmәtlәr üçün haqq ödәmәlidirlәr?

•

Müxtәlif istifadәçilәr
Dövlәt strukturları
Bank strukturları
Birja strukturları
Bütün cavablar doğrudur

488 Telekommunikasiyanın effektivlik meyarları başlıca olaraq nәyә әsaslanır?

•

Xidmәt strukturuna
İqtisadiyyata
Kapital sosiologiyasına
İqtisadiyyat vә kapital sosiologiyasına
Maliyyә

489 Kapitalın tәyini nәyә görә mәhdudlaşır?

•

Tәklif sabitinә
Xidmәt sabitinә
Maliyyә sabitinә
Fakt sabitinә
Tәlәb sabitinә

490 Kommunikasiya sistemlәrinin yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr özündә hansı xәrclәri birlәşdirir?

•

Kredit vә investisiyaların ödәniş faizlәrinә sәrf olunan xәrclәr
Texnikanın istismarına sәrf olunan xәrclәr
İdarә heyәtinin aylıq әmәk haqqına sәrf olunan xәrclәr
vergi vә normativ tutulmalara sәrf olunan xәrclәr
Bütün cavablar doğrudur

491 Kommunikasiya sistemlәrinin yaradılmasına sәrf olunan xәrclәr özündә hansı xәrclәri birlәşdirir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Texnikanın istismarına sәrf olunan xәrclәr
İdarә heyәtinin aylıq әmәk haqqına sәrf olunan xәrclәr
Normativ tutulmalara sәrf olunan xәrclәr
Kreditin ödәniş faizlәrinә sәrf olunan xәrclәr

492 Ödәniş üzrә verilәnlәrin ötürülmәsi zamanı tәhlükәsizlik protokolu hesab edilir:

•

SSL
VAN
TCP/IP
CVV2/CVC2
EVM

493 Elektron verilәnlәrin mühafizәsi sistemidir:

•

EVM
SSL
VAN
TCP/IP
CVV2/CVC2

494 EVM –i hәyata keçirәn xidmәtlәr hansı funksiyaları yerinә yetirmәlidir?

•

variantlarin hamısı doğrudur
tәsadüfi vә ya mәqsәdli sәhvlәrdәn mühafizәnin tәmini
topologiyalar, trafikin hәcmi, giriş әldә etmә üsulu, avadanliqlarin tipi, istifadәçilәrin kәmiyyәtindәki
dәyişikliklәrә adaptasiyanin tәminati
müxtәlif istehsalçilar tәrәfindәn tәchiz edilәn proqram vә aparat vasitәlәrinin müxtәlif tiplәrinin dәstәklәnmәsi
işin vasilәsizliyinin vә diaqnostik pozuntuların tәmin edilmәsi üçün şәbәkәnin dәstәklәnmәsi vә idarәetmәnin
hәyata keçirilmәsi

495 EVM – i hәyata keçirәn xidmәtlәrә aid deyil:
Işin vasilәsizliyinin vә diaqnostik pozuntuların tәmin edilmәsi üçün şәbәkәnin dәstәklәnmәsi vә idarәetmәnin
hәyata keçirilmәsi
Elektron poçt daxil olmaqla EVM – in bütöv tәtbiqi mәsәlәlәr spektrini reallaşdırmaq
Әmәkdaşların maksimal mümkün tәltәblәrinin sayını reallaşdırmaq

•

Ehtiyat surәtçıxarma vә qәzadan sonra bәrpaedilmә xidmәtlәrinin qoşulması
Şәbәkә üzrә әlaqә yaradılan şәxsin hәqiqәtәn dә özünü tәqdim edәn şәxs olmasına әmin olmaq
(abonentin/verilәnlәr mәnbәyinin autentifikasiyası)

496 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
tranzaksiya açarı metodu
baza/seans açarlar metodu
çıxarılmış açar metodu
açıq açarlar metodu

497 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

498 First Direct sistemi fiziki şәxslәrin fәrdi ödәmәlәrinin hansı növündә tәtbiq edilir?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
ev telefonu ilә xidmәt
avtomatik kassa aparatları (bankomatlar) ilә ödәnişlәr
satış nöqtәsindә ödәnişlәr
internet vasitәsilә maliyyә xidmәti

499 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

500 Visa sisteminin kartları neçә mühafizә sәviyyәsinә malikdirlәr?

•

8
5
6
4
7

501 Sinxron veriliş üsulunda verici vә qәbuledici stansiyalarda neçә tәmas nöqtәsinә malik olan
paylayıcılar yerlәşdirilir.

•

5

•

2
3
4
6

502 Fazlama neçә dövrә görә aparılır,

•

5
2
3
4
6

503 Verilişә başlama anı onun sona çatması anı ilә üstüstә düşürsә, onda belә fazlama necә adlanır

•

impuls
mәkan
siqnal
dövr
zaman

504 İmpuls verici paylayıcının hәr hansı bir K tәmas nöqtәsinә düşürsә, onda belә fazlama necә
adlanır

•

impuls
mәkan
siqnal
dövr
zaman

505 ............. dayaqdan asılmış mәftilli xәtlәr,cәryankeçirici damarlara malik müxtәlif markalı vә tipli
kabellәr, lazer optik siqnal keçirici, optik şәffaf lifflәrdәn hazırlanmış optik kabellәr, açıq mühitdә
efirә tәşkil edilәn radiokanallar başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

•

heç biri
ötürücü sistem
ötürücü texnologiyalar
ötürücü kabel
ötürücü siqnal

506 Verilәnlәrin ötürülmәsi xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

veriliş sürәtinin tәnzimlәnmәsi
veriliş sürәtinin böyük olması
yüksәk etibarlığa malik olması;
yüksәk düzgünlüyә malik olması
sәhvlәrin avtomatik aşkar olunması vә düzәldilmәsi qurğularına malik olması

507 Kompüter şәbәkәlәrindә neçә növ kabeldәn istifadә olunur:

•

5
2
3
4
6

508 әlaqәnin naqilsiz infraqırmızı texnologiyasında neçә üsuldan istifadә edirlәr

•

5
2
3
4
6

509 әlaqә xәtlәrinin xarakteristikalarına daxil deyil

•

buraxılış imkanları;
amplitudtezlik xarakteristikası
buraxılış zolağı;
azalma;
çoxalma

510 әlaqә xәtlәrinin xarakteristikalarına daxil deyil

•

xüsusi qiymәt.
manelәrә davamlılıq
xәtin sonuna yaxın nişan almanı cızmaq
aşağı qiymәt
verilәnlәrin ötürülmәsinin etibarlığı;

511 . ............  verilış bir istiqamәtә aparılır. Cümlәni tamamlayın.

•

simpleks kanallar
yarımdupleks kanallar
dupleks
kommutasiya
mәlumat verlişi

512 ..............veriliş növbә ilә hәr iki istiqamәtdә aparılır. Cümlәni tamamlayın

•

mәlumat verlişi
simpleks kanallar
yarımdupleks kanallar
dupleks
kommutasiya

513 ...............  eyni zamanda hәr iki istiqamәt üzrә aparılır. Cümlәni tamamlayın

•

mәlumat verlişi
simpleks kanallar
yarımdupleks kanallar
dupleks
kommutasiya

514 Paket kommutasiyası şәbәkәsindә neçә cür veriliş rejimi mümkündür:

•

5
2
3
4
6

515 ..............  mәlumatın ötürülmәsindәn öncә şәbәkә üzrә verilişә sifariş paketi ötürülür. Cümlәni
tamamlayın

•

kommutasiya
virtual iş rejimi
mәlumat verlişi
dataqram iş rejimi
dupleks

516 ................  zamanı hәr bir paket sәrbәst mәlumat kimi rәsmilәşәrәk sıra nömrәsi vә ünvanla
tәhciz olunur. Cümlәni tamamlayın

•

dataqram iş rejimi
mәlumat verlişi
virtual iş rejimi
kommutasiya
dupleks

517 Lokal şәbәkәdә neçә müraciәt metodundan istifadә olunur:

•

5
6
2
3
4

518 .............  MİB (Managaement İnformation Base) monitorinqinin verillәnlәrini saxlayır. Cümlәni
tamamlayın

•

SNMP
NetBİOS
NetBT
ARP
UDP

519  birlәşmә olmadan da müdafiә edilmәmiş paketin ötürülmәsini tәmin edir. Cümlәni tamamlayın.

•

NetBİOS
SNMP
ARP
UDP
NetBT

520  protokolu ötürülmә mühitindә İP –ünvanlarını tәbәqәaltı ünvanlarına çevirir. Cümlәni
tamamlayın.

•

NetBİOS
SNMP
ARP
UDP
NetBT

521 Lokal şәbәklәldә İP – ünvanın axtarışını tәşkil edәn protokol aşağıdakılardan hansıdır,
NetBİOS

•

SNMP
RARP
UDP
NetBT

522 hostlar (hostdüyünlәrә aparan baş kompüter) arasında xüsusi әlaqәni tәmin edir,hәmçinin
paketlәrin çatdırılması zamanı sәhvlәr vә mәlumatlar haqqında hesabat verir. Cümlәni tamamlayın.

•

İCMP
SNMP
RARP
UDP
NetBT

523 Dalğaların qısa,orta vә uzun diapazonları necә adlanır

•

modulaysiya
sintez
demodulyasiya
induksiya
deduksiya

524 Verilәnllәrin ötürülmәsi mühitindәn asılı olaraq әlaqә xәtlәrininin neçә növә ayırmaq olar,

•

5
2
3
4
6

525 Mәlumatin verilmә istiuqamәtlәrinә görә kanallar neçә qrupa bölünür,

•

5
2
3
4
6

526 CWA 14169 (mart 2002) stantartına aiddir

•

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 dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına
vә istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr

527 Avtomatlaşdırımış vergi idarәetmә sistemi prinsiplәrinә aid deyil

•

Sistem elә yaradılmalıdır ki, ora sonrada yeniliklәr daxil etmәk mümkün olsun.
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
Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin modulluğu.

528 CWA 141672 (mart 2002) stantartına aiddir

•

Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına
vә istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
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;

529 CWA 141671 (mart 2003) stantartına aiddir

•

Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına
vә istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
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;

530 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

531 Elektron kommersiya nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Kompüter sistemlәrindәn istifadә etmәklә malların vә xidmәtlәrin alınması vә satılması prosesidir
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

532 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

533 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

534 İnternetmağaza nәdir?

•

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

535 Sindikator 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

536 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

537 Rәqәmsal mәhsulun çatdırılması nә demәkdir?

•

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

538 Aqreqator 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

539 İnteraktiv birja 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

540 Elektron biznesdә biznes proseslәri nәyin hesabına avtomatlaşdırılır?

•

Serverlәrin
Informasiya sistemlәrinin
Qlobal şәbәkәlәrin
Lokal şәbәkәlәrin
Webservizlәrin

541 Elektron ticarәtin inkişafına sәbәb hansı amil olmuşdur?

•

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

542 Elektron iqtisadiyyat hansı proses әsasında inkişaf edib?

•

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

543 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
ERP
BİM
Bİ
ECM

544 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
ERP
ECP
Bİ
ECM

545 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
ERP
HRP
Bİ
ECM

546 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
ERP
ARP
Bİ
ECM

547 Elektron iqtisadiyyatın inkişafına tәkan verәn qüvvә nә olmuşdur?

•

•

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

548 Ilk dәfә elektron biznes termini kim tәrәfindәn işlәnilmişdir?

•

Saymon Kuznets
Nikolaz Neqroponte
Qari Beker
Teodor Şults
Lui Göretner

549 FrontOffice nәdir?

•

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

550 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?

•

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

551 İnteraktiv bazarları başqa cur necә adlandırırlar?

•

Elektron hab
Auksion
İnformasiya brokeri
Bazar cәmlәşdiricisi
Virtual mağaza

552 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznesmodelini göstәrin:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
Bazar cәmlәşdiricisi
İnformasiya brokeri
Auksion
Kontent tәdarükçüsü

553 Elektron ödәniş sistemlәrinә aiddir:

•

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

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

•

Gold карта
Platinum
Visa Classic
Titanium
Mastercard

555 .Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

Bankomatlardan istifadә etmәklә xidmәt
İnternet bankinq
Mobil bankinq
PCbanking
Nağd pulla bankinq

556 Elektron kommersiyanın biznes modelini göstәrin:

•

Bütün cavablar doğrudur
Virtual mağaza
İnteraktiv birja
Әmәliyyat brokeri
Әks auksion

557 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstәrin:

•

C2Q
B2B
B2G
B2A
C2C

558 Elektron biznes terminindәn nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

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

559 Elektron kommersiyanın texnoloji әsasını nә tәşkil edir?

•

Regional şәbәkә
Lokal şәbәkә
İntranet
Ekstranet
Qlobal şәbәkә

560 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?

•

2
3
6
4
5

561 Kriptoqrafiya zamanı neçә açardan istifadә edilir?

•

•

2
3
6
4
5

562 Portallar neçә yerә bölünür?

•

6
3
2
4
5

563 Elektron mağazanın quruluşu neçә mexanizmdәn ibarәt olur?

•

2
4
5
6
3

564 Elektron kommersiya bazarında neçә növ xidmәt mövcuddur?

•

6
3
2
4
5

565 BackOffice nәdir?

•

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

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

•

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

567 Vergi sistemindә avtomatlaşdırma obyektlәri neçә sәviyyә üzrә qruplaşdırılır :

•

3
5
6
2
4

568 Elektron ticarәt vә elektron sәnәd haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun icrasının tәmin
edilmәsi barәdә neçәnci ildә AR Prezidentinin müvafiq fәrmanı verilmişdi,

•

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

569 Kommunikasiya protokollarının standart toplusuna aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

NetBİOS\SMB,DECnet,SNA,OSİ
TCP\İP,İPX\SPX,NetBİOS\SMB,DECnet,SNA,OSİ
İPX\SPX,NetBİOS\SMB,DECnet,SNA,OSİ
İP,İPX\SPX,NetBİOS\SMB,DECnet,SNA,OSİ
TCP\İP,İPX\SPX,NetBİOS\SMB,DECnet,SNA

570 İlk avtomatik kommutasiya sistemlәri ne?әnci ildә bazara çıxarılıb?

•

[yeni cavab]
1950
1951
1952
1953
1954

571 Neçәnci ildә operator vasitәsi ilә telefon bağlantısı hәyata ke?irilib?

•

[yeni cavab]
1784
1883
1884
1984
1985

572 . ................. qeyri – simmetriq konstruksiyaya malikdir vә daxili mis damarından vә lentindәn
ibarәtdir vә bu lent damardan izolyasiya edilmiş qat vasitәsi ilә ayrılır. Cümlәni tamamlayın.

•

Koaksal kabel
Mәftilli(naqilli) (hava) әlaqәlәr
Kabel xәtlәrinә (mis vә yaxud optiklifli)
Yerüstü vә sputnik әlaqәlәrindә naqilli vә naqillsiz radiokanallar;
Naqillisiz lazerlәr,hәmçinin infraqırmızı naqillәr.

573 ............. radiodalğanın qәbuideicisi vә ötürücüsü vasitәsilә yerinә yetirlir. Cümlәni tamamlayın.

•

Koaksal kabel
. Mәftilli(naqilli) (hava) әlaqәlәr
Kabel xәtlәrinә (mis vә yaxud optiklifli)
Yerüstü vә sputnik әlaqәlәrindә naqilli vә naqillsiz radiokanallar;
Naqillisiz lazerlәr,hәmçinin infraqırmızı naqillәr.

574 ........... bilavasitә birlәşmә vә yaxud mәlumatın onun hissәlәrindә yadda saxlanması üsulları ilә
hәyata keçrilir. Cümlәni tamamlayın.

•

mәlumat verlişi
informasiya sistemi
informasiya texnologiyaları
kommutasiya
diskret şәbәkәsi

575 ........... izolasiya edilmәmiş vә ekranlaşdırılmamış, dirәklәrә sarınmış mәftilәrdәn idarәtdir.
Cümlәni tamamlayın

•

Koaksal kabel
Mәftilli(naqilli) (hava) әlaqәlәr
Kabel xәtlәrinә (mis vә yaxud optiklifli)
Yerüstü vә sputnik әlaqәlәrindә naqilli vә naqillsiz radiokanallar;
Naqillisiz lazerlәr,hәmçinin infraqırmızı naqillәr.

576 Subyekt aşağıdakı mәnbәlәrdәn hansını tәqdim etmәklә özünün hәqiqiliyini tәsdiq edә bilmir?

•

Sahib olduğu nәyi isә
Bildiyi nәyi isә
Hamısı
özünün tәrkib hissәsi olan nәyi isә
öyrәndiklәrindәn nәyi isә

577 Aşağıdakı tәdbirlәrdәn hansı parol mühafizәsinin etibarını artırmağa xeyli imkan verir?

•

Parolun fәaliyyәt müddәtinin idarә olunması, onların vaxtaşırı dәyişdirilmәsi
Texniki mәhdudiyyәtlәr qoyulması
Bütün cavablar doğrudur
Sistemә uğursuz daxilolma cәhdlәrinin mәhdudlaşdırılması
Parollar faylına icazәnin mәhdudlaşdırılması

578 İcazәlәrin idarә edilmәsi  .......

•

Ayrıca hüquq kimi icazә sәlahiyyәtlәrinin digәr subyektlәrә vermә imkanına baxıla bilәr
Subyektlәrin (istifadәçi vә proseslәrin) obyektlәr (informasiya vә digәr kompüter resursları) üzәrindә yetinә
yetirә bilәcәyi әmәliyyatları müәyyәn etmәyә vә onlara nәzarәt etmәyә imkan verir.
İcazәlәrin mәntiqi idarәolunması hәr bir (subyekt, obyekt) cütü üçün yolverilәn (mümkün) әmәliyyatlar
çoxluğunu müәyyәn etmәkdәn vә qoyulmuş qaydaların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәkdәn ibarәtdir
İcazә hüququna nәzarәt proqram mühitinin müxtәlif komponentlәri  әmәliyyat sisteminin nüvәsi, әlavә
tәhlükәsizlik vasitәlәri, verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi, ara vasitәçi proqram tәminatı (mәsәlәn,
tranzaksiyalar monitoru) tәrәfindәn hәyata keçirilir.
Öz funksiyalarını iki sistem arasındakı bütün informasiya axınına nәzarәt etmәklә yerinә yetirir

579 Protokollaşdırma dedikdә  ........

•

İnformasiyanın tәhlükәsizliyin tәmini başa düşülür
Tәşkilatda mәxfi verilәnlәrin vә informasiya proseslәrinin mühafizәsi üzrә qabaqlayıcı tәdbirlәr kompleksi
başa düşülür
İnformasiya mühafizәsinin sәmәrәli vasitәlәrindәn biri olmaqla yanaşı, qurulan bütün mühafizә sistemlәrinin
әsası başa düşülür
informasiya sistemindә baş verәn hadisәlәr haqqında mәlumatın qeyd edilmәsi vә toplanması başa düşülür
Toplanan informasiyanın analizi başa düşülür

580 ............ dedikdә informasiya sistemindә baş verәn hadisәlәr haqqında mәlumatın qeyd edilmәsi
vә toplanması başa düşülür.
Ekranlaşdırma

•

Audit
utentifikasiya
İdentifikasiya
Protokollaşdırma

581 Audit dedikdә ......

•

Toplanan informasiyanın analizi başa düşülür
İnformasiya mühafizәsinin sәmәrәli vasitәlәrindәn biri olmaqla yanaşı, qurulan bütün mühafizә sistemlәrinin
әsası başa düşülür
Tәşkilatda mәxfi verilәnlәrin vә informasiya proseslәrinin mühafizәsi üzrә qabaqlayıcı tәdbirlәr kompleksi
başa düşülür
informasiya sistemindә baş verәn hadisәlәr haqqında mәlumatın qeyd edilmәsi vә toplanması başa düşülür
İnformasiyanın tәhlükәsizliyin tәmini başa düşülür

582 Audit aparılır:

•

Nizamlı
operativ (demәk olar ki, real vaxtda) vә ya dövri
Hәftәdә bir dәfә
Әmәli
Xaotik

583 Toplanan informasiyanın analizidir:

•

Autentifikasiya
Protollaşdırma
Ekranlaşdırma
İdentifikasiya
Audit

584 Protokollaşdırma vә auditin realizә olunması aşağıdakı mәqsәdlәri güdür:

•

İnformasiya tәhlükәsizliyini pozma cәhdlәrinin aşkar olunması
İstifadәçi vә administratorların hesabat vermәli olmasını tәmin etmәk
Doğru cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Problemlәrin aşkar olunması vә analizi üçün informasiyanın tәqdim olunması

585 Rәqәmsal imza  ......

•

İcazәlәrin mәntiqi idarәolunması hәr bir (subyekt, obyekt) cütü üçün yolverilәn (mümkün) әmәliyyatlar
çoxluğunu müәyyәn etmәkdәn vә qoyulmuş qaydaların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәkdәn ibarәtdir
Subyektlәrin (istifadәçi vә proseslәrin) obyektlәr (informasiya vә digәr kompüter resursları) üzәrindә yetinә
yetirә bilәcәyi әmәliyyatları müәyyәn etmәyә vә onlara nәzarәt etmәyә imkan verir.
Konkret mәlumata (mәtnә, fayla vә ya ixtiyari uzunluqlu istәnilәn bitlәr yığınına) әlavә olunan vә aşağıdakı
funksiyaları tәmin etmәyә imkan verәn sabit uzunluqlu informasiya blokudur
Öz funksiyalarını iki sistem arasındakı bütün informasiya axınına nәzarәt etmәklә yerinә yetirir
İcazә hüququna nәzarәt proqram mühitinin müxtәlif komponentlәri  әmәliyyat sisteminin nüvәsi, әlavә
tәhlükәsizlik vasitәlәri, verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi, ara vasitәçi proqram tәminatı (mәsәlәn,
tranzaksiyalar monitoru) tәrәfindәn hәyata keçirilir.

586 İnformasiyanın istehsalı, istifadәsi vә axtarışının statistik qanunauyğunluqlarını aşkarlayan vә
öyrәnәn cavan elmi istiqamәt:

•

Bibliometriyadır
Elmmetriyadır

•

İnformetriyadır
Vebometriyadır
Kibermetriyadır

587 İnformetriya sahәsindә ilk tәdqiqatları …...... aparmışdır.

•

T. Veblen
A. Marşall
Y. Şumpeter
O.Nacke
Q. S. Pospelov

588 3. Vebometriyaya oxşayır, lakin Vebdәn kәnar elektron resursları әlavә etmәklә, onun tәdqiqat
obyektini genişlәndirir. Aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Bibliometriyaya
Kibermetriyaya
İnformasiya sistemlәrinә
Elmmetriyaya
İqtisadi informasiyaya

589 Bibliometriya

•

İnformasiyanın kәmiyyәt aspektlәrini öyrәnәn elmi istiqamәtdir
Elmin kәmiyyәt aspektlәrini öyrәnir
Vebdәn kәnar elektron resursları әlavә etmәklә, onun tәdqiqat obyektini genişlәndirir
Vebin (World Wide Web) kәmiyyәt aspektlәrini öyrәnir
Yazılı informasiyanın kәmiyyәt aspektlәrini öyrәnir

590 Bibliometriya termini ilk dәfә neçәnci ildә kim tәrәfindәn istifadә edilmişdir?

•

1969cu ildә A. Priçard tәrәfindәn
1969cu ildә O. Nacke tәrәfindәn
1975ci ildә Y. Şumpeter tәrәfindәn
1969cu ildә Q. S. Pospelov tәrәfindәn
1982ci ildә A. Priçard tәrәfindәn

591 Bibliometriyanın qanunlarına aiddir? 1) Bredfordun yayılma qanunu 2) Lotkanın yayılma qanunu
3) Bredfordun kvadratik qanunu 4) Zipf qanunu 5) Lotkanın kvadratik qanunu

•

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

592 ..... informasiyanın yığılması vә yayılması qanunu kimi dә adlandırılır.

•

Lotkanın kvadratik qanunu
Bredfordun yayılma qanunu
Lotkanın yayılma qanunu
Bredfordun kvadratik qanunu
Zipf qanunu

593 İlk dәfә 1969cu ildә ingilis alimi Alan Priçard (Alan Pritchard) tәrәfindәn riyazi vә statistik

metodları tәtbiq etmәklә kitabların, dövri nәşrlәrin vә digәr çap mәhsullarının qiymәtlәndirilmәsi
üçün istifadә edilmişdir.

•

Kibermetriya termini
Bredfordun yayılma qanunu
Bibliometriya termini
Lotkanın kvadratik qanunu
Elmmetriya termini

594 Vebin (World Wide Web) kәmiyyәt aspektlәrini öyrәnir. Söhbәt nәdәn gedir?

•

Lotkanın kvadratik qanunundan
Elmmetriyadan
Zipf qanunundan
Vebometriyadan
Bibliometriyadan

595 Lotka qanunu (Lotka’s law)

•

1949cu ildә Lotka tәrәfindәn tәklif edilmişdir
1969cu ildә Lotka tәrәfindәn tәklif edilmişdir
1926cı ildә Bredford tәrәfindәn tәklif edilmişdir
1949cu ildә Zipf tәrәfindәn tәklif edilmişdir
1926cı ildә Lotka tәrәfindәn tәklif edilmişdir

596 Lotka öz işindә ..... verilәnlәr bazasından istifadә etmişdir.

•

7
3
2
4
6

597 Lotka qanunu öyrәnir:

•

Elmi informasiya axını vә massivlәrinin dinamika vә strukturunun tәdqiqatını
Mәtndәki sözlәrin sayı ilә onların işlәnmә tezliyi arasındakı asılılığı
Riyazi vә statistik metodları tәtbiq etmәklә kitabların, dövri nәşrlәrin vә digәr çap mәhsullarının
qiymәtlәndirilmәsini
Verilmiş elm sahәsinә aid elmi jurnalların әsas hissәsinin (nüvәsinin) tәyin edilmәsini
İxtiyari elm sahәsindә mәqalәlәrin çap edilmә tezliyini

598 әgәr ixtiyari bir mәtndә sözlәr işlәnmә tezliyinә görә azalan sırada düzülәrsә, onda hәr bir sözün
ranqının onun işlәnmә tezliyinә hasili tәxminәn eyni bir sabitә bәrabәr olacaqdır. Fikir ifadә edir:

•

O. Nacka qanununu
Lotka qanununu
Zipfin birinci qanununu
Zipfin ikinci qanununu
Bredford qanununu

599 Zipfin ikinci qanunu belә ifadә olunur:
Mәtndәki sözlәrin sayı ilә onların işlәnmә tezliyi arasındakı asılılığı әks etdirәn әyri hәr bir mәtn üçün
fәrqlidir

•

Әgәr ixtiyari bir mәtndә sözlәr işlәnmә tezliyinә görә azalan sırada düzülәrsә, onda hәr bir sözün ranqının
onun işlәnmә tezliyinә hasili tәxminәn eyni bir sabitә bәrabәr olacaqdır
Әgәr ixtiyari bir mәtndә sözlәr işlәnmә tezliyinә görә artan sırada düzülәrsә, onda hәr bir sözün ranqının onun
işlәnmә tezliyinә hasili tәxminәn eyni bir sabitә bәrabәr olacaqdır
Әgәr ixtiyari bir mәtndә sözlәr işlәnmә tezliyinә görә azalan sırada düzülәrsә, onda hәr bir sözün ranqının
onun işlәnmә tezliyinә hasili tәxminәn 2yә bәrabәr olacaqdır
Mәtndәki sözlәrin sayı ilә onların işlәnmә tezliyi arasındakı asılılığı әks etdirәn әyri bütün mәtnlәr üçün
eynidir

600 Zipf qanununa görә hәrflәrin klaviaturada yerlәşmә ardıcıllığı nәyә әsasәn düzülür?

•

istifadәçilәrin razılığına
“mәşhurluq dәrәcәsinә”
işlәnmә xüsusiyyәtinә
әlifba sırasına
әlifba sırasının әksinә

601 Elmmetriya (Scientometrics)

•

İnformasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş xassaәlәrinin tәsvirinin
düzgünlüyüdür
Mәtn vә informasiyanın ölçülmәsi üçün istifadә olunan metodlar çoxluğudur
Mәtndәki sözlәrin sayı ilә onların işlәnmә tezliyi arasındakı asılılığıdır
Elmi informasiya axını vә massivlәrinin dinamika vә strukturunun tәdqiqatı ilә mәşğul olan elm sahәsidir
İnformasiyanın kәmiyyәt aspektlәrini öyrәnәn elmi istiqamәtdir

602 Elmmetriyanın meydana gәlmәsi nә ilә bağlıdır?

•

Con Bernalın “Elmin sosial funksiyası” adlı kitabının yazılması
Corc Zipfin birinci qanununun yaranması
Bredfordun “Cәmiyyәtin tarixindә elm” adlı kitabının yazılması
Lotkanın “Elmin sosial funksiyası” adlı kitabının yazılması
Corc Zipfin “Elm vә cәmiyyәt” adlı kitabının yazılması

603 Elmmetriya terminin ilk dәfә elmә kim tәrәfindәn daxil edilmişdir?

•

Vasiliy Nalimov
Corc Zipf
Con Bernal
Q. S. Pospelov
Y. Şumpeter

604 Tibor Braun Con Praysla bәrabәr kimi elmmetriyanın atası adlandırmışdır?

•

Yorq Hirşi
Con Bernalı
Z.M.Mulçenkonu
Yudjin Qarfildini
Vasiliy Nalimovu

605 Analitik informasiya texnologiyaları .......... avtomatlaşdırılmış idarә edilmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuşdur.

•

tәdris prosesinin
yalnız istehsalın
istehsalın vә müәssisәnin

yalnız müәssisәnin
mәişәt tәsәrrüfatının

606 Data Mining texnologiyasının hәll etdiyi mәsәlә deyil: gizli tendensiya vә qanynauyğunluqların
aşkarı vә proqnozlaşdırılması gizli tәsir amillәrinin aşkarı vә proqnozlaşdırılması

•

gizli tendensiya vә qanynauyğunluqların aşkarı vә proqnozlaşdırılması
istehsal parametrlәri vә tәsir amillәri arasında әvvәllәr mәlum olan qarşılıqlı әlaqәlәrin identifikasiyası
istehsal proseslәrinin qarşılıqlı әlaqә mühitinin tәhlili vә onun xarakteristikalarının ölçülmәsinin
proqnozlaşdırılması
tәhlilin nәticәlәrinin vizuallaşdırılması
tarixi verilәnlәrin dinamik çoxölçülü tәhlilinә yönәldilmiş sistemlәrin reallaşdırılması

607 Data Mining texnologiyasının hәll etdiyi mәsәlә deyil:

•

istehsal proseslәrinin idarә olunması üzrә optimal tövsiyәlәrin işlәnilmәsi
aşkar tendensiya vә qanynauyğunluqların proqnozlaşdırılması
gizli tәsir amillәrinin aşkarı vә proqnozlaşdırılması
istehsal parametrlәri vә tәsir amillәri arasında әvvәllәr mәlum olmayan qarşılıqlı әlaqәlәrin identifikasiyası
tәhlilin nәticәlәrinin vizuallaşdırılması

608 Çoxölçülü VBİSin әsas tәyinatı:

•

istehsal proseslәrinin idarә olunması üzrә optimal tövsiyәlәrin işlәnilmәsi
verilәnlәrin әmәli analitik emalı
gizli tendensiya vә qanynauyğunluqların aşkarı vә proqnozlaşdırılması
tarixi verilәnlәrin dinamik çoxölçülü tәhlilinә yönәldilmiş sistemlәrin reallaşdırılması
Workflow – nun qeyribircins mәhsulları arasında qarşılıqlı әlaqәnin tәmini üçün vahid standartların
hazırlanması

609 Keçmişә aid olan böyük hәcmli qeyribircins massivlәrin keyfiyyәtcә vә kәmiyyәtcә tәdqiqi
әsasında dinamik proseslәrin proqnozlaşdırılması vә formal tәhlili alәtidir:

•

Data Mart
Data Mining
MOLAP
ROLAP
HOLAP

610 Statistik tәdqiqat metodlarına aiddir:

•

proqnoz
deskriptor tәhlil
süni neyron şәbәkәlәr
hәllәr acağı
ekspert biliklәrinin emalı sistemlәri

611 Kibernetik tәdqiqat metodlarına aid deyil:

•

neyron şәbәkәlәr
genetik alqoritmlәr
zaman sıralarının tәhlili
qeyrisәlis mәntiq
tәkamül proqramlaşdırması

612 Obrazların tanınması, klasterizasiya vә proqnoz ……… metodlardır.

•

dispersion
statistik
kibernetik
korrelyasion
reqression

613 Deskriptor tәhlil, әlaqәlәrin tәhlili vә zaman sıralarının tәhlili ……… metodlardır.

•

genetik
kibernetik
qeyrisәlis
statistik
evolyusion

614 Tәkamül modellәşdirmәsi nәdir?

•

keçmişә aid olan böyük hәcmli qeyribircins massivlәrin keyfiyyәtcә vә kәmiyyәtcә tәdqiqi әsasında dinamik
proseslәrin proqnozlaşdırılması
әmәli analitik emal әlavәsi
iş axınının avtomatik idarә olunma texnologiyası
istehsal proseslәrinin qarşılıqlı әlaqә mühitinin tәhlili vә onun xarakteristikalarının ölçülmәsinin
proqnozlaşdırılması
çoxalma proseslәrinin imitasiyası vә bioloji populyasiyaların tәlamülü yolu ilә optimal qәrarların alınması

615 Çoxalma proseslәrinin imitasiyası vә bioloji populyasiyaların tәlamülü yolu ilә optimal qәrarların
alınması necә adlanır?

•

biznes proseslәrin reinjinirinqi
tәkamül modellәşdirmәsi
genetik alqoritm
qeyrisәlis mәntiq
biznes proseslәrin modellәşdirilmәsi

616 Statistics, Microsoft Project, SAP – proqram paketlәri ......... әmәliyyatların aparılması üçün
nәzәrdә tutulmuşdur

•

dispersion
statik
analitik
dinamik
statistik

617 Bütünlükdә istehsalın vә müәssisәnin avtomatlaşdırılmış idarә olunması üçün istifadә olunan
texnologiyalar .......... İT adlanır.

•

dispersion
Bütünlükdә istehsalın vә müәssisәnin avtomatlaşdırılmış idarә olunması üçün istifadә olunan texnologiyalar
.......... İT adlanır.
statik
analitik
dinamik
korrelyasion

618 Telekommunikasiya sektorunda yeni nizama salınmanın inkişafı neçә proseslә tәyin edilir,

•

5

•

2
3
4
6

619 Dövlәt telekommunikasiya sektorunda reforumları neçә istiqamәt üzrә apara bilәr,

•

5
2
3
4
6

620 DÜMK göstәricisi әsasında bütün dünya dövlәtlәri neçә qrupa bölünür:

•

5
2
3
4
6

621 Birinci açarvari faktor aşağıdakılardan hansıdır

•

demokratiya
liberallaşma
mumilәşmә
xüsusilәşmә
özәllәşmә

622 İkinci açarvari faktor aşağıdakılardan hansıdır

•

demokratiya
İkinci açarvari faktor aşağıdakılardan hansıdır
ümumilәşmә
xüsusilәşmә
özәllәşmә

623 İP trafiki neçә faiz tәşkil edir

•

89%
İP trafiki neçә faiz tәşkil edir
79%
86%
14%

624 Verilәnlәrin ötürülmәsi üçün neçә üsuldan istifadә olunur?

•

6
2
3
4
5

625 Verilәnlәrin ötürülmәsinin hansı üsulları mövcuddur?

•

he? biri

•

asinxron, sinxron vә “startstop”
asinxron vә sinxron
sinxron vә “startstop”
asinxron vә “startstop”

626 Verilәnlәrin ötürülmәsi hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

bütün cavablar doğrudur.
veriliş sürәtinin böyük olması
yüksәk etibarlığa malik olması
yüksәk düzgünlüyә malik olması(105÷109);
sәhvlәrin avtomatik aşkar olunması vә düzәldilmәsi qurğularına malik olması

627 әlaqә xәtlәrinin xarakteristikaları:

•

[yeni cavab]
amplitudtezlik xarakteristikası; buraxılış zolağı; azalma; buraxılış imkanları; manelәrә davamlılıq; xәtin
sonuna yaxın nişan almanı cızmaq; verilәnlәrin ötürülmәsinin etibarlığı; xüsusi qiymәt.
amplitudtezlik xarakteristikası; buraxılış zolağı; azalma; xәtin sonuna yaxın nişan almanı cızmaq; verilәnlәrin
ötürülmәsinin etibarlığı; xüsusi qiymәt.
buraxılış zolağı; azalma; buraxılış imkanları; manelәrә davamlılıq; xәtin sonuna yaxın nişan almanı cızmaq;
verilәnlәrin ötürülmәsinin etibarlığı; xüsusi qiymәt.
azalma; buraxılış imkanları; manelәrә davamlılıq; xәtin sonuna yaxın nişan almanı cızmaq; verilәnlәrin
ötürülmәsinin etibarlığı; xüsusi qiymәt.
Heç biri

628 әlaqә xәtlәrininin hansı növlәri mövcuddur?

•

Bütün cavablar doğrudur
Mәftilli әlaqәlәr
Kabel xәtlәri
Yerüstü vә sputnik әlaqәlәrindә naqilli vә naqillsiz radiokanallar
Naqillisiz lazerlәr,hәmçinin infraqırmızı naqillәr

629 Mәlumatin verilmә istiqamәtlәrinә görә kanallar ne?ә yerә bölünürlәr?

•

6
2
3
4
5
[yeni cavab]

630 Simpleks kanallar...

•

bütün cavablar doğrudur.
veriliş növbә ilә hәr iki istiqamәtdә aparılır
veriliş eyni zamanda hәr iki istiqamәt üzrә aparılır.
verilış bir istiqamәtә aparılır.
veriliş yalnız vә yalnız bir istiqamәt üzrә aparılır.

631 Yarımdupleks kanallar...
bütün cavablar doğrudur.
veriliş eyni zamanda hәr iki istiqamәt üzrә aparılır.
verilış bir istiqamәtә aparılır.

•

veriliş yalnız vә yalnız bir istiqamәt üzrә aparılır.
veriliş növbә ilә hәr iki istiqamәtdә aparılır

632 Dupleks ...

•

büttün cavablar doğrudur.
veriliş eyni zamanda hәr iki istiqamәt üzrә aparılır
verilış bir istiqamәtә aparılır
veriliş yalnız vә yalnız bir istiqamәt üzrә aparılır.
veriliş növbә ilә hәr iki istiqamәtdә aparılır.

633 Marker dedikdә nә başa düşülür?

•

şәbәkәdә kompüter vasitәsilә ötürülәn bitlәr ardıcılığının idarә olunması
bir – biri ilә әlaqәlәndirilmiş elementlәr çoxluğu
qarşılıqlı әlaqәdә fәaliyyәt göstәrәn çoxsaylı elementlәr
onu bu vә ya başqa sәbәblәrә görә tam şәrh etmәk mümkün olmur.
qәrarın qәbul edilmәsi vә hazırlanmasını tәmin etmәk ???n informasiya proseslәrini yerinә yetirәn idarәetmә
servisinin yığımı

634 Verilәnlәrin ötürülmәsi xidmәtlәri hansılardır?

•

Bütün cavablar doğrudur
X.25 şәbәkәsi
ATM şәbәkәsi
SDH şәbәkәsi
FDDİ şәbәkәsi

635 Aşağıdakılardan hansı X.25 şәbәkәsinin prinsiplәrinә aid deyil?

•

şәbәkә xidmәtlәrinin tәdar?k?lәrinin pravayderlәrin qarşılıqlı әlaqәlәri üçün standart protokolların alıması
şәbәkәdә xüsusi PAD (Paket Assembler Disassembler) qurğularının olması
sәviyyәli protokolların kәsişmәsindә verilәnlәrin axının idarәedәn vә sәhvlәri düzәldәn şәbәkә vә kanal
sәviyyәli protokolların birlşmәlәrinin qurulması zamanı fәrqlilik
şәbәkәnin bütün qovşaqlarında nәqliyyat protokollarının eynicinsli toqquşmalara istiqamәtlәndirilmәsi
uzunluğu 53 bayt tәşkil edәn verilәnlәrin ötürülmәsi

636 SDH şәbәkәsi ne?әnci ildә yaradılmışdır?

•

1991
1987
1988
1989
1990

637 Kommunikasiya protokollarının standart toplusuna aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

NetBİOS\SMB,DECnet,SNA,OSİ
TCP\İP,İPX\SPX,NetBİOS\SMB,DECnet,SNA,OSİ
İPX\SPX,NetBİOS\SMB,DECnet,SNA,OSİ
İP,İPX\SPX,NetBİOS\SMB,DECnet,SNA,OSİ
TCP\İP,İPX\SPX,NetBİOS\SMB,DECnet,SNA

638 Verilәnlәrin ötürülmәsi üçün neçә veriliş üsullarından istifadә olunur
5

•

2
3
4
6

639 Verilәnlәrin ötürülmәsi üçün istifadә edilәn veriliş üsullarına aşağıdakılardn hansılar aiddir 1.
asinxron 2. startctrl 3. sinxron 4. startdelete 5. startstop

•

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

640 Morze aparatı hansı veriliş üsuluna aiddir,

•

“startstop”
asinxron
“startctrl”
sinxron
“startdelete”

641 Hansı üsulda veriliş eyni uzunluqlu (t0) zaman aralığından bir aparılır

•

“startstop”
asinxron
“startctrl”
sinxron
“startdelete”

642 Start impulsu neçә elementli kod kombinasiyasının sonunda yerlәşir,

•

5
2
3
4
6

643 Vikipediya –

•

Uzaq mәsafәdә olan kompyuter mәrkәzlәri ilә әlaqәlәri yaradan proqramdır
Wikimedia Foundation İnc” qeyrihökumәt tәşkilatı tәrәfindәn yaradılan İnternet ensiklopediyasıdır
“Wikimedia Foundation İnc” üzrә ümumi statistik mәlumatdır
Kompütür proqramıdır
İnternet proqramıdır

644 Vikipediyada passiv istifadәçilәr – ……

•

Yalnız informasiya әldә etmәk üçün Vikipediyaya müraciәt edәnlәr
Vikipoediyada qeydiyyata alınmadan fәaliyyәt göstәrәn (mәqalә yaradan, mövcud mәqalәlәrdә redaktәlәr
edәn) istәnilәn şәxsdir
Adi istifadәçilәrә nisbәtәn daha çox hüquqa malikdir
Öz şәxsi sәhifәsini әldә edәrәk, bu sәhifәdә özü haqqında vә öz şәxsi fikirlәri haqqında söhbәt aça bilәr
Anonim istifadәçi ilә müqayisәdә daha çox hüquqa malikdir

645 Qeydiyyata alınmış istifadәçi – ……

•

Adi istifadәçilәrә nisbәtәn daha çox hüquqa malikdir
Vikipoediyada qeydiyyata alınmadan fәaliyyәt göstәrәn (mәqalә yaradan, mövcud mәqalәlәrdә redaktәlәr
edәn) istәnilәn şәxsdir
Yalnız informasiya әldә etmәk üçün Vikipediyaya müraciәt edәnlәr
Anonim istifadәçi ilә müqayisәdә daha çox hüquqa malikdir
Öz şәxsi sәhifәsini әldә edәrәk, bu sәhifәdә özü haqqında vә öz şәxsi fikirlәri haqqında söhbәt aça bilәr

646 Administrator (idarәçi) – ………

•

Yalnız informasiya әldә etmәk üçün Vikipediyaya müraciәt edәnlәr
Vikipoediyada qeydiyyata alınmadan fәaliyyәt göstәrәn (mәqalә yaradan, mövcud mәqalәlәrdә redaktәlәr
edәn) istәnilәn şәxsdir
Anonim istifadәçi ilә müqayisәdә daha çox hüquqa malikdir
Öz şәxsi sәhifәsini әldә edәrәk, bu sәhifәdә özü haqqında vә öz şәxsi fikirlәri haqqında söhbәt aça bilәr
Adi istifadәçilәrә nisbәtәn daha çox hüquqa malikdir

647 Bürokrat – ……..

•

Digәr istifadәçilәrә administrator vә bürokrat hüququnu vermәk kimi texniki imkana malik olan istifadәçidir
Adi istifadәçilәrә nisbәtәn daha çox hüquqa malikdir
Anonim istifadәçi ilә müqayisәdә daha çox hüquqa malikdir
Hüquqları stüardın hüquqları ilә eynidir
Digәr istifadәçilәrin Vikipoediyaya istәnilәn müraciәt hüquqlarını dәyişmәk hüququna malik şәxsdir

648 VikiVersitet  ……

•

Bioloqlara aiddir
Elektron kitabların birgә hazırlanması layihәsidir
İzahedici mәqalәlәr, tezaurus vә tәrcümәlәrin saxlandığı müxtәlif dillәrdә hazırlanan qrammatik lüğәtdir
Ensiklopediya kontekstindә cari hadisәlәr daxil edilir
Pulsuz dәrs vәsaitlәri vә kursları tәqdim edәn onlayn cәmiyyәtdir

649 Müәllif hüquqlarının qorunması haqqında qanunların aid edilmәdiyi mәtnlәrin şәbәkә
kitabxanasıdır:

•

VikiNövlәr (http://www.wikispecies.wikimedia.org/wiki/)
VikiMәnbә (http://wikisource.org/wiki/)
MetaWiki (http://meta.wikimedia.org)
VikiSitatlar (http://www.wikiquote.org/wiki/)
VikiAnbar (http://commons.wikimedia.org/wiki/)

650 Ensiklopediya kontekstindә cari hadisәlәr daxil edilir:

•

VikiXәbәrlәr (http://www.wikinews.org/wiki/
VikiSitatlar (http://www.wikiquote.org/wiki/)
VikiAnbar (http://commons.wikimedia.org/wiki/)
VikiKitablar (http://www.wikibooks.org/wiki/)
VikiLüğәt (http://www.wikiionary.org/wiki/)

651 OSI modelindә hәr bir qarşılıqlı әlaqә vasitәlәri neçә sәviyyәyә bölünür?

•

5
6
7
3
2

652 . Milyonlarala kompyuterlәri, proqramları, verilәnlәr bazalarını, fayl vә insanları birlәşdirәn
şәbәkәlәrdәn ibarәt şәbәkәdir:

•

Telnet
İnternet
elektron poçt (Email)
Vikipediya
Usenet

653 Usenet şәbәkә yeniliklәri neçәnci ildә yarandı?

•

1961cı ildә
1971ci ildә
1962ci ildә
1976cı ildә
1968cı ildә

654 İnternetin tәnzimlәnmәsindә tәtbiq edilәn qanunvericilik normaları neçә qrupa bölmәk olar?

•

5
7
3
6
2

655 Özünütәnzimlәmә tendensiyası, xüsusәn .............. arasında daha yaxşı hiss olunur.

•

İnternet tәşkilatları
İnternet istifadәçilәri
İnternet serverlәr
İnternet brauzerlәr
İnternet –modemlәr

656 İnternetprovayderlәrin göstәrdiklәri xidmәtlәrә daxildir:

•

Serverlәrin icarәsi
Elektronpoçt serverlәrinin effektivliyinin dәstәklәnmәsi
İnternetә qoşulma xidmәtlәri
Verilәnlәrin ehtiyatda saxlanması
Bütün cavablar doğrudur

657 Beynәlxalq praktikada provayderlәrin mәsuliyyәti ilә bağlı neçә yanaşma mövcuddur?

•

4
3
5
7
2

658 Kommersiya, siyasi vә digәr xarakterli reklamın, yaxud başqa növ mәlumatların onları qәbul
etmәk istәmәyәn şәxslәrә kütlәvi göndәrişidir

•

4
5
3

7
2

659 ........... – еlеktrоn kоmmеrsiyа çәrçivәsindә trаnzаksiyаlаrın hәyаtа kеçirilmәsi üçün vаcib оlаn,
infоrmаsiyаnı sаxlаyа bilәn kiçik qurğudur.

•

Mastercard
Visa Classic
Platinum
Smаrtkаrt
Gold kаrtа

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

•

Nağd pulla bankinq
Mikrоödәmәlәr
İnternet bankinq
Mobil bankinq
PCbanking

661 Peyk rabitәsinin üstün cәhәtlәrinә aiddir: 1.yüksәk buraxıcılığa malik olması, 2. çox uzaq
mәsafәlәrә informasiya veri¬li¬şinin tәmin olunması 3. etibarlı rabitәnin tәşkili 4. peykin torpaqdan
uzaqlığının az olması.

•

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

662 Peyk rabitәsindәn nә üçün istifadә edilir? 1.danışığın verilmәsi 2.yazıların verilmәsi 3.verilәnlәrin
verilmәsi 5.TV siqnallarının verilmәsi 6.biliklәrin verilmәsi

•

göstәrilәnlәrin hamısı.
1,2,3
2,3,6
3,5,6
1,3,5

663 Verilәnlәrin ötürülmәsinin idarә olunması üçün tezliyә görә ayrılmaya әsaslanan multipleklәşmә
(Frequency division multiplexinqFDM) vә zamana görә ayrılmaya әsaslanan multiplekslәşmә (Time
division multiplexingTDM) üsulları hansı şәbәkәlәrdә istifadә olunur?

•

Token Ring
lokal
qlobal
internet
peyk

664 Sorğu/seçmә sistemindә verilәnlәrin ötürülmәsi ardıcıllığını düzgün şәkildә qurun. 1. ikinci
qovşaq verilişin qur¬tar¬masını göstәrәn EOT (endos –transmission) kodunu yaxud idarә sahәsindә
bir sıra bitlәri göndәrir. 2. sorğu siqnalı birinci qovşaqdan ikinciyә göndәrilir. 3. Birinci qovşaq sәhvә
nәzarәt edir. Bunun nәticәsindә birinci qovşaq ikinciyә ASK(sәhvin olmaması zamanı) yaxud NAK
(sәhvin olması zamanı) siqnallarını göndәrir. 4. Veriliş qurtardıqdan sonra birinci fikrini bildirәn EOT
idarә siqnalı göndәrilir.

•

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

665 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yalnışdır?

•

Uzunluğu bir neçә yüz kilometrdәn (gecikmә 40 ms) bir neçә min kilometrә (gecikmә 500 ms) qәdәr olan
kanallarda veriliş vaxtı böyük olur
Digәr sistemlәrdә geniş istifadә olunan yarımdupleks ikili sinxron idarә pro¬tokolunun (BSC yaxud bisync)
peyk kanallarında işlәnilmәsi onun yükü baxı¬mından effektli deyil
Digәr sistemlәrdә geniş istifadә olunan yarımdupleks ikili sinxron idarә pro¬tokolunun (BSC yaxud bisync)
peyk kanallarında işlәnilmәsi onun yükü baxı¬mından effektlidir
Әgәr iki istifadәçi biribirinә bir neçә kadr göndәrirsә (mәsәlәn, paketli veriliş), onda gecikmәlәr toplanırlar vә
bütün prosesin başa çatması üçün daha çox vaxt tәlәb olunacaq, bu da kanalın effektiv istifadә olunmasını
azal¬dacaqdır.
Kiçik mәsafәyә uyğun gecikmәlәrlә (mәsәlәn, 10 ms) veriliş aparan zaman yarımdupleks kanalda yaranan
gecikmә ciddi problem yaratmır

666 GPRS xidmәti üçün tarif siyasәtinin çatışmayan cәhәtlәrinә daxildir

•

Variantların hamısı doğrudur.
Mobil şәbәkәlәrin operatorlarının optimal qiymәtqoyma seçimindә qeyrimüәyyәnliyi ;
Verilәnlәrin hәcminә görә xidmәtin qiymәtinin bağlılığı
Son istifadәçi üçün GPRS xidmәtlәrinin mövcud olan tarif modeli qeyrişәffafdır.
qiymәtqoyma xidmәtdәn uzunmüddәtli istifadә olunmasından vә yaxud verilәnlәrin mәzmunundan asılı
deyildir

667 GPRS xidmәtlәri üçün tarif sistemi hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir

•

Variantların hamısı doğrudur.
Tariflәr modeli son istifadәçinin istәklәrini xidmәtin qiymәinә uyğun yaxşılaşdırmalı;
Qiymәtqoyma
Tariflәr konkret әlavәlәrlә tәyin edilmәlidir
Istifadәçi üçün tariflәr modeli daha şәffaf olmalıdır

668 İnternet şәbәkәlәrinin inkişafına tәsir etmiş faktorlar hansılardır

•

Variantların hamısı doğrudur.
xidmәtlәrә müraciәt imkanı
rәqabәtә davamlı qiymәtlәr sәviyәsi
xidmәtlәrin seçilmәsi imkanları
İntenet şәbәkәlәri üçün düzgün birlәşmә qaydası vә verilәnlәrin ötürülmәsi

669 Elektrik rabitәsinin mәcmusu bütövlükdә .................. tәşkil edir

•

sәnәdli rabitә sistemi
sәnәdli teleqraf sistemi
sәnәdli poçt sistemi
informasiya sistemi
sәnәdli informasiya sistemi

670 Elektrik rabitәsi xidmәtlәrinә aiddir

•

Variantların hamısı doğrudur.
Teleqraf, abonent teleqraflaşdırıılması vә teleks xidmәtlәri

Qәzet sәhifәlәrinin verilmәsi]
Verilәnlәrin ötürülmәsi
Telematik xidmәtlәri

671 Elektrik rabitәsi xidmәtlәrinә aid deyil

•

Variantların hamısı doğrudur.
Teleqraf, abonent teleqraflaşdırıılması vә teleks xidmәtlәri
Qәzet sәhifәlәrinin verilmәsi
Telematik xidmәtlәri
Sәnәdli poçt sistemi

672 Teleqraf rabitәsi şәbәkәsinin tәrkibinә aşağıdakı avadanlıqlar daxildir

•

Variantların hamısı doğrudur.
Kommutasiya avadanlıqları
Kanalyaradıcı aparatlar
Son teleqraf qurğuları
Idarәetmә sistemlәri

673 Teleqraf rabitәsi şәbәkәsinin tәrkibinә aşağıdakı avadanlıqlardan hansı daxil deyil

•

Faksimal rabitә
Kommutasiya avadanlıqları
Kanalyaradıcı aparatlar
Son teleqraf qurğuları
Idarәetmә sistemlәri

674 1ci qrup faksmil xidmәtinә aiddir

•

Variantlarda dogru cavab mövcud deyil.
rabitә verilәnlәrin sıxılması aparılmadan analoqlu verilişi vә avtomatik kommutasiyalı ümumixidmәt telefon
şәbәkәsi (AKÜTfŞ)smil mәlumatların ötürülmәsini hәyata keçirir
verilәnlәrin sıxılması üçün mәhdud imkanlara malkidir vә bu zaman AKÜTfŞ üzrә mәtnin sәhifәsi 3 dәqiqә
әrzindә verilir.
verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritminin reallaşdırılması zamanı rәqәm şәkilli siqnalın verilmәsini
hәyata keçirir.
rәqәm şәkilli siqnalların ötürülmәsini vә verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritmini hәyata keçirir.
İnformasiya rәqәmli şәbәkә (inteqral xidmәtli rәqәmli şәbәkә) üzrә verilә bilәr.

675 2ci qrup faksmil xidmәtinә aiddir,

•

Variantlarda dogru cavab mövcud deyil.
rabitә verilәnlәrin sıxılması aparılmadan analoqlu verilişi vә avtomatik kommutasiyalı ümumixidmәt telefon
şәbәkәsi (AKÜTfŞ)smil mәlumatların ötürülmәsini hәyata keçirir
verilәnlәrin sıxılması üçün mәhdud imkanlara malkidir vә bu zaman AKÜTfŞ üzrә mәtnin sәhifәsi 3 dәqiqә
әrzindә verilir.
verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritminin reallaşdırılması zamanı rәqәm şәkilli siqnalın verilmәsini
hәyata keçirir.
rәqәm şәkilli siqnalların ötürülmәsini vә verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritmini hәyata keçirir.
İnformasiya rәqәmli şәbәkә (inteqral xidmәtli rәqәmli şәbәkә) üzrә verilә bilәr.

676 3cü qrup faksmil xidmәtinә aiddir
Variantlarda dogru cavab mövcud deyil.
rabitә verilәnlәrin sıxılması aparılmadan analoqlu verilişi vә avtomatik kommutasiyalı ümumixidmәt telefon
şәbәkәsi (AKÜTfŞ)smil mәlumatların ötürülmәsini hәyata keçirir

•

verilәnlәrin sıxılması üçün mәhdud imkanlara malkidir vә bu zaman AKÜTfŞ üzrә mәtnin sәhifәsi 3 dәqiqә
әrzindә verilir.
verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritminin reallaşdırılması zamanı rәqәm şәkilli siqnalın verilmәsini
hәyata keçirir.
rәqәm şәkilli siqnalların ötürülmәsini vә verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritmini hәyata keçirir.
İnformasiya rәqәmli şәbәkә (inteqral xidmәtli rәqәmli şәbәkә) üzrә verilә bilәr.

677 4cü qrup faksmil xidmәtinә aiddir

•

Variantlarda dogru cavab mövcud deyil.
rabitә verilәnlәrin sıxılması aparılmadan analoqlu verilişi vә avtomatik kommutasiyalı ümumixidmәt telefon
şәbәkәsi (AKÜTfŞ)smil mәlumatların ötürülmәsini hәyata keçirir
verilәnlәrin sıxılması üçün mәhdud imkanlara malkidir vә bu zaman AKÜTfŞ üzrә mәtnin sәhifәsi 3 dәqiqә
әrzindә verilir.
verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritminin reallaşdırılması zamanı rәqәm şәkilli siqnalın verilmәsini
hәyata keçirir.
rәqәm şәkilli siqnalların ötürülmәsini vә verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritmini hәyata keçirir.
İnformasiya rәqәmli şәbәkә (inteqral xidmәtli rәqәmli şәbәkә) üzrә verilә bilәr.

678 Faksmil xidmәtinin terminallarının funksiyalarına daxildir

•

Variantların hamısı doğrudur.
Birlәşmәnin yaradılmasını
Mәlumatlrın verilmәsi,qәbulu vә qeyd olunması
Sәnәdlәrin orjinalı vә sürәti üzәrindә möhürün tәsvirinin qoyulması
Verilәn vә qәbul olunan informasiyaların hәr hansı hissәlәrinin yaddaş qurğusunda yadda saxlanması.

679 ........... bu rabitә şöbәlәrindә yerlәşmiş faksmil operatoprlar arasında sәnәdlәrin ötürülmәsi
xidmәtidir. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir

•

telefaks
komfaks
datafaks
bürofaks
teletekst

680 "Videoteks" xidmәtlәrinә aiddir

•

Variantların hamısı doğrudur.
Tranzaksiyalar
Abonenetlәr arasında dialoq rejimindә informasiya mübadilәsi
Verilәnlәrin emalını
Digәr xidmәtlәrlә qarşılıqlı әlaqәni.

681 "Videoteks" xidmәtindә 1ci növ abonent terminalına aiddir

•

FEHM modem vә vә videoteksin proqram tәminantı ilә tәhciz edilmiş disketlәrdәn ibarәtdir.
mәişәt televizoru bazasında – bu npöv terminallar televizora әlavәni xatırladır vә mәntiqi qurğudan,sadә
klaviaturadan vә modemdәn ibarәt olur.
rәqәm şәkilli siqnalların ötürülmәsini vә verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritmini hәyata keçirir.
İnformasiya rәqәmli şәbәkә (inteqral xidmәtli rәqәmli şәbәkә) üzrә verilә bilәr.
xüsusi mini EHM,disple,klaviatura vә modem
verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritminin reallaşdırılması zamanı rәqәm şәkilli siqnalın verilmәsini
hәyata keçirir.

682 "Videoteks" xidmәtindә 2ci növ abonent terminalına aiddir

•

rәqәm şәkilli siqnalların ötürülmәsini vә verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritmini hәyata keçirir.
İnformasiya rәqәmli şәbәkә (inteqral xidmәtli rәqәmli şәbәkә) üzrә verilә bilәr.
xüsusi mini EHM,disple,klaviatura vә modem
verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritminin reallaşdırılması zamanı rәqәm şәkilli siqnalın verilmәsini
hәyata keçirir.
FEHM modem vә vә videoteksin proqram tәminantı ilә tәhciz edilmiş disketlәrdәn ibarәtdir.
mәişәt televizoru bazasında – bu npöv terminallar televizora әlavәni xatırladır vә mәntiqi qurğudan,sadә
klaviaturadan vә modemdәn ibarәt olur.

683 "Videoteks" xidmәtindә 3ü növ abonent terminalına aiddir

•

rәqәm şәkilli siqnalların ötürülmәsini vә verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritmini hәyata keçirir.
İnformasiya rәqәmli şәbәkә (inteqral xidmәtli rәqәmli şәbәkә) üzrә verilә bilәr.
xüsusi mini EHM,disple,klaviatura vә modem
verilәnlәrin sıxılmasının mürәkkәb alqoritminin reallaşdırılması zamanı rәqәm şәkilli siqnalın verilmәsini
hәyata keçirir.
FEHM modem vә vә videoteksin proqram tәminantı ilә tәhciz edilmiş disketlәrdәn ibarәtdir.
mәişәt televizoru bazasında – bu npöv terminallar televizora әlavәni xatırladır vә mәntiqi qurğudan,sadә
klaviaturadan vә modemdәn ibarәt olur.

684 ............... müәyyәn operativ kommutasiya üsulunu reallaşdıran qurğular yığımıdır. Cümlәni
tamamlayın

•

Kross komutasiyası
Kommutasiya avadanlıqları
Kanalyaradıcı aparatlar
Son teleqraf qurğuları
Idarәetmә sistemlәri

685 Şәkil hansı şәbәkә platasının birlәşmәsinә uyğundur?

•

RGB
UTP
AUI
BNC
RG45

686 İSnin vә texnologiyalarının tәminat vasitәlәri –

•

bütün cavablar doğrudur.
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәridir.
informasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә yaradılan vә ya istifadә olunan proqram, texniki, linqvistik,
hüquqi vә tәşkilati vasitәlәrdir.

müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş normativ sәnәddir.
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә informasiya sellәrinin
kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir.

687 İTnin işlәnib hazırlanması hansı proseslәri özündә әks etdirir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Obyektin tәdqiqi vә informasiya texnologiyalarının tәşkilinin vacibliyi
Mövcud informasiya texnologiyalarının tәdqiqi
Aparat tәminatının texniki arxitekturasının, imkanlarının vә standartlarının müәyyәn edilmәsi
Informasiya axınlarının vә onların emalına tәlәblәrin formalaşdırılması vә müәyyәn edilmәsi

688 İnformasiya tәminatı...

•

informasiya axınlarının vә onların emalına tәlәblәrin formalaşdırılması vә müәyyәn edilmәsidir
idarә olunan obyektin vәziyyәtini xarakterizә edәn informasiyanın әks etdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
obyektin tәdqiqi vә informasiya texnologiyalarının tәşkilinin vacibliyidir.
mövcud informasiya texnologiyalarının tәdqiqi
aparat tәminatının texniki arxitekturasının, imkanlarının vә standartlarının müәyyәn edilmәsidir.

689 Şәbәkәnin topologiyası  ...

•

Bütün cavablar doğrudur.
şәbәkәnin ötürmә mühitinә qoşulmuş istәnilәn qurğudur.
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir.
Istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompüterdir.
kompüterlәrin rabitә kanalları ilә mәntiqi birlәşmә sxemidir.

690 Hansı informasiya prosesi domenlәrlә yüklәnmiş şәbәkә sahәlәrinin yaranmasının qarşısını alır?

•

sәhvlәrә nәzarәt
informasiyanın mühafizәsi
marşrutlaşdırma
axınların idarә olunması
şәbәkә әmәliyyatlarının idarә olunması

691 Marşrutizatorlarla 2ci sәviyyәli kommutatorlar arasındakı fәrq nәdәn ibarәtdir? Bütün düzgün
cavabları seçin:

•

heç biri
kommutatorlar MAC–ünvanlardan istifadә edir, marşrutizatorlar TCP/İP kimi yüksәk sәviyyә protokollarının
ünvanlarından istifadә edir
marşrutizatorlar MAC–ünvanlardan istifadә edir, kommutatorlar TCP/İP kimi yüksәk sәviyyә protokollarının
ünvanlarından istifadә edir
kommutatorlar “dinamik” öyrәdilir, marşrutizatorlar marşrutların marşrutlaşdırma cәdvәlinә әl ilә daxil
edilmәsini tәlәb edir
marşrutizatorlar – genişyayımlı kadrları retranslyasiya edir, kommutatorlar – yox

692 Novell NetWare şәbәkәlәrindә istifadә olunan protokollar stekini göstәrin:

•

SNMP
AppleTalk
TCP/IP
IPX/SPX
NetBEUI

693 Şәbәkә ünvanlarının translyasiyasından (NAT) istifadә etmәdәn hansı IPünvanlar Internetdә
qovşaqlara verilә bilmәz? 1. 127.10.10.1 2. 125.0.0.254 3. 222.255.222.222 4. 192.168.10.250 5.
232.23.1.1

•

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

694 IPünvanın verilmәsinin hansı texnologiyası şәbәkә sinfi anlayışını lazımsız edir?

•

VLSM
TCP/IP
DHCP
DNS
CIDR

695 Geostasionar sputniklәrin Yer sәthindәn hündürlüyü nә qәdәrdir?

•

220 km
35 min km
300 min km
750 km
3 min km

696 Şәbәkәlәrin әsas topoloji sxemi hansılardır? 1. ulduz 2. şin 3. genişyayımlı şәbәkәlәr 4. halqa 5.
qovşaqdanqovşağa ötürmә şәbәkәsi 6. marker şәbәkәlәr 7. kol

•

3, 4, 5
1, 5, 7
1, 2, 6
2, 5,
1, 2, 4

697 Kompüter şәbәkәlәri hansı parametrlәrә görә tәsniflәşdirilir? 1. ötürmә texnologiyası 2. ötürmә
sürәti 3. dalğanın uzunluğu 4. şәbәkәnin topologiyası 5. istifadә xarakteri 6. ölçüsü

•

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

698 Marker nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur.
şәbәkәnin ötürmә mühitinә qoşulmuş istәnilәn qurğudur.
kompüterlәrin rabitә kanalları ilә mәntiqi birlәşmә sxemidir.
xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir.
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir.

699 İnformasiyahesablama sistemlәri...
bütün cavablar doğrudur.

•

müәyyәn zaman әrzindә şirkәtin fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirәn verilәnlәrin tәhlili әsasında sistemin
vәziyyәtinin öyrәnilmәsi imkanlarını tәmin edәn analitik İSdir.
arayış xarakterli informasiyanın yığımı, saxlanması, axtarışı vә istifadәçilәrә verilmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuşdur.
elmi tәdqiqatlarda mürәkkәb vә hәcmli hesablamaların aparılması mәqsәdilә tәtbiq olunur.
distant öyrәtmә sistemlәri, iş oyunlarının tәmini sistemlәri, trenajor vә trenajor komplekslәri sistemlәridir.

700 Kommunikasiya şәbәkәsi özündә hansı komponentlәri saxlayır?

•

ötürücü, mәlumat vә ötürmә vasitәlәrini
ötürücü, qәbuledici, mәlumat vә ötürmә vasitәlәrini
qәbuledici, mәlumatı vә ötürmә vasitәlәrini
ötürücü, qәbuledici vәmәlumatı
ötürücü vә qәbuledicini

