1604_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1604 İnformatika
1 İnformatika...

•

informasiyanın xassәlәri vә emalını öyrәnәn elmdir
informasiyanın kompüter texnologiyalarını öyrәnәn elmdir
informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı prinsiplәrini öyrәnәn elmdir
informasiya emalının bütün aspektlәrini öyrәnәn kompleks elmdir
informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı vә ötürülmәsi haqqında elmdir

2 İnformatikanın tәmәlindә nәlәr durur?

•

hesablama proqramları, modellәri, modulları, şәbәkәlәri haqqında elmlәr
hesablama alqoritmlәri, maşınları, proqramları, şәbәkәlәri haqqında elmlәr
hesablama proseslәri, proqramları, sistemlәri, şәbәkәlәri haqqında elmlәr
hesablama proseslәri, maşınları, sistemlәri, şәbәkәlәri haqqında elmlәr
hesablama proseslәri, modellәri, sistemlәri, şәbәkәlәri haqqında elmlәr

3 İnformatika nәyi öyrәnir?

•

İnformasiyanın avtomatlaşdırılmış emalının tәmәl qanunlarını
İnformasiyanın rәqәmsal emalı texnologiyası prinsiplәrini
İnformasiyanın yeni emal texnologiyasının metod, prinsip vә qanunlarını
İnformasiyanın avtomatlaşdırılmış emalının metod, prinsip vә qanunlarını
İnformasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı metodlarını

4 İnformatika...

•

yeni kommunikasiya sahәsidir
yeni xidmәt sahәsidir
yeni sәnaye sahәsidir
informasiya sәnayesi sahәsidir
yeni infrastruktur sahәsidir

5 İnformatika...

•

İnternet vә digәr şәbәkәlәrdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir
Kompüter vә şәbәkәdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir
Kompüterdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir
İKTdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir
Kompüter vә İnternetdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir

6 İnformatika kursunun tәdrisinin әsas vәzifәsi nәdir?

•

İnsanları İKT mühitindә yaşamağa hazırlamaq
İnsanları İKTnin imkanlarından istifadәyә hazırlamaq]
İnsanlarda İKTnin imkanlarından istifadә bacarığı yaratmaq
İnsanları İKTnin imkanları vә tәtbiq sahәlәri ilә tanış etmәk
İnsanları İKTnin imkanlarından faydalanmağa hazırlamaq

7 İnformatika fәnnini tәlim etmәkdәn әsas mәqsәd nәdir?

•

İnsanlarda kompüter mәdәniyyәti formalaşdırmaq
İnsanlarda kompüterlә işlәmәk vәrdişi formalaşdırmaq
İnsanlarda kompüterlә davranmaq tәrzi formalaşdırmaq
İnsanlarda mәntiqi vә alqoritmik tәfәkkür tәrzi formalaşdırmaq

İnsanlarda yeni düşüncә tәrzi formalaşdırmaq

8 Verilәnlәr nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:24:32)

•

heç bir deyildir
tәsvirlәrin adekvat formada ifadәsidir
mәntiqi formaa mühafizә edilәn informasiyadır.
informasiyanın fiziki mühafizә formasıdır.

9 Verilәnlәr ümumi halda nәlәrlә xarakterizә olunur? (Sürәt 22.12.2010 11:24:13)

•

qiymәt, uzunluq, ölçü vә adla
ad, qiymәt, tip, vә strukturla
çәki, ölçü, tip vә növlәrlә
kәmiyyәt, keyfiyyәt, tip, forma ilә

10 Rastr qrafiki faylda boz rәng qradasiyası olmadan 100x100 ölçüdә nöqtәlәr vardır. Bu faylın informasiya
tutumu nә qәdәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:23:54)

•

1000 bit
10 kbayt
10000 bayt
10000 bit

11 Rәqәmanaloq kodlaşdırılması nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:23:31)

•

heç biri deyil
analoq siqnallarının rәqәm verilәnlәrә çevirilmәsidir
rәqәm verilәnlәrinin analoq siqnallarına çevrilmәsidir
rәqәm vә analoq verilәnlәrinin mәcmudur

12 Rәqәm kodlaşdırılmasının tәtbiq sahәsi hansıdır? (Sürәt 22.12.2010 11:23:06)

•

mәdәniyyәt
texnika
tәsәrrüfat
elm

13 Multimediya informasiyaları hansı kod sistemi ilә kodlaşdırılır? (Sürәt 22.12.2010 11:22:40)

•

analoq kodlaşdırılası]
analoqcadvәl kodlaşdırılası
cәdvәl kodlaşdırılası
rәqәm kodlaşdırılası

14 Mәtn faylının kodunun MSDOSdan Windows koduna çevrilmәsindә nә baş verir? (Sürәt 22.12.2010
11:22:17)

•

sәnәdin çapı
simvolların yenidәn kodlaşdırılması
sәnәdin formalaşdırılması
sәnәdin redaktәsi

15 Mәntiqi verilәnlәrin kompüterdә tәsviri hansı üsulla aparılır? (Sürәt 22.12.2010 11:21:56)

•

1 vә 2
0 vә 1
F vә T
FALSE, TRUE

16 Mәhdud mәnada İnformatika qarşılıqlı әlaqәdә olan üç hissәdәn ibarәtdir. Onları tapın. (Sürәt 22.12.2010
11:21:34)

•

alqoritmik vasitәlәr, elmi nәzәriyyәlәr vә metodlr
proqram vasitәlәr, elmi nәzәriyyәlәr vә metodlar
informasiya daşıyıcıları, texniki vasitәlәr, proqram vә alqoritmik vasitәlәr
texniki vasitәlәr, texniki metodlar vә texnologiyalar

17 Qapalı sistemlәr necә adlanır? (Sürәt 22.12.2010 11:21:14)

•

axtarış sistemlәri
emal sistemlәri
idarәetmә sistemlәri
model sistemlәri

18 Kodlaşdırma nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:20:46)

•

informasiyanın mәxfi simvollarla ifadә edilmәsidir.
informasiya obyektlәri elementlәrinin idarәedilәn verilәnlәr elementlәrlә verilmәsidir
mәtnin rәqәm simvolları ilә yazılmasıdır
informasiyanın ixtisarlarla ifadә edilmәsidir

19 Kompüterdә emal dilәn verilәnlәrin iki tipi aşağıda göstәrilmişdir. Onları tapın. (Sürәt 22.12.2010
11:20:17)

•

sabit mövqeli (vergüllü) әdәdlәr, onluq kәsrlәr
sürüşgәn mövqeli әdәdlәr, multimedia verilәnlәri
simvol tipli verilәnlәr, mәntiqi verilәnlәr
qrafiki verilәnlәr, tәsvir verilәnlәr

20 Hansı kodlaşdırma sistemi vardır? (Sürәt 22.12.2010 11:19:47)

•

cәdvәl – simvol kodlaşdırma sistemi
cәdvәl – rәqәm kodlaşdırma sistemi
simvol, әdәd, mәntiqi kodlaşdırma sistemi
analoq, cәdvәl, rәqәm kodlaşdırma sistemi

21 Informasiya nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:19:14)

•

verilәndir
müәlumatdır
xәbәrdir
anlayışdır

22 Fiziki (texniki) mәnada verilәnlәri informasiyaya çevirmәk üçün nәlәr olmalıdır? (Sürәt 22.12.2010
11:18:47)

•

kodlama, kodaçma, oxuma metodları
hiss, qavrama, tәxәyyülmetodları
görmә, oxuma, aparat metodları
eşitmә, dinlәmә, hesablama metodları

23 Bir bayt nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:18:25)

•

1 boda
8 bitә
10 kbayta
10 bitә

24 Aşağıda informasiyanın xassәlәrindәn ikisi verilmışdir.Onları tapın. (Sürәt 22.12.2010 11:17:54)

•

idarәlik, izafilki
sadәlik, mürәkkәblik
etibarlıq, aydınlıq
Obyektivlik, dolğunluq,

25 Aşağıda İnformatikanın tәcrübi inkişaf istiqamәtlәrindәn 2si verilir. Onları tapın (Sürәt 22.12.2010
11:17:26)

•

proqramlaşdırma vә avtomatlaşdırma
verilәnlәrin mühafizәsi vә emalı
sistemlәşdirmә vә normallaşdırma
standartlaşdırma vә mexaniklәşdirmә

26 12,5 әdәdini sürüşkәn formada tәsvir edin. (Sürәt 22.12.2010 11:15:55)

•

12,5=12.5x100= 12.5x100=0.125x102
12,5=12.5x100= 1.25x101=0.125x101
12,5=12.5x100= 12.5x101=0.125x102
12,5=12.5x100= 1.25x101=0.125x102

27 1 Qbayt nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:15:30)

•

1000000 Kbayt
1000 Mbayt
10üstü3 Mbayt
2üstü 10Mbayt

28 İnformasiya texnologiyaları sözündә neçә bayt vardır? (Sürәt 22.12.2010 11:15:02)

•

25 bayt
27 bayt
192 bayt
24 bayt

29 İstifadәçi interfeysi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:14:18)

•

İnsanla kompüter arasında әlaqәlәrin idarәedilmәsidir
Insanın aparat vә proqram vasitlәrini sistemlәşdirilmәsidir.
Insanla avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi arasında әlaqә mexanizmidir
insanın aparat vә proqram vasitәlәri ilә qarşılıqlı әlaqә medodları vә vasitәlәridir.

30 İnsan üçün informasiyanın qeyrimüәyyәnlik hәddi necә adlanır? (Sürәt 22.12.2010 11:13:57)

•

kriptoqrafiya
distropiya
entropiya
qeyrimüәyyәnlik

31 İnformatikanın predmeti nәdәn ibarәtdir (Sürәt 22.12.2010 11:13:27)

•

informasiya texnologiyaları
informasiya verilişi
informasiya axtarışı
proqramlaşdırma

32 İnformasiyanın kәmiyyәtinin ölçü vahidi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:13:07)

•

1 kbayt

•

1 bit
1 bayt
1 bod

33 İnformasiyanın istifadә üçün açıq (ümumaçıq) olması xassәsi nәyi ifadә edur? (Sürәt 22.12.2010
11:10:20)

•

verilәnlәrin açıq olması vә onların istifadәsi üçün vacib informasiya metodlarının mövcudluğu
informasiyanın genış şәkildә reklamlaşdırması vә tiraclaşdırılması
informasiyanın sensurasiz vә müxtәlif informasiya kanalları ilә yayılması
informasiyanın açıq mәtbuatda dәrc edilmәsi vә kütlәvi istifadәsi

34 İnformasiyanın aktuallığı nәdir (Sürәt 21.12.2010 16:35:57)

•

informasiyanın mәntiqi tәzәlәnmәsi vә istifadә edilmәsidir.
informasiyanın carı vaxt müddәtinә (anına) uyğunluq dәrәcәsidir
informasiyanın axtarış vә istifadә intensivliyidir.
informasiyanın obyektivliyi vә dolğunluğudur

35 İnformasiya uzaq mәsafәlәrә nәlәrlә ötürülür? (Sürәt 21.12.2010 16:35:43)

•

markerlәr
rabitә kanalları ilә
sәslә
kabellәrlә

36 İnformasiya alınması, saxlanması, ötürülmәsi, çevrilmәsi vә emala hansı ümumi anlayışla ifadә edilir?
(Sürәt 21.12.2010 16:35:15)

•

informasiyanın verilmәsi
informasiya proseslәri
informasiyanın saxlanması
informasiyanın işlәnmәsi

37 Ötürmә zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir? (Sürәt 21.12.2010 16:32:50)

•

heç bir formaya çevrilmir
rәqәm formasından simvol formasına
siqnal formasından sәs formasına
analoq formasında diskret formaya

38 İnformatikanın elmi tәriflәrindәn hansı daha doğrudur. (Sürәt 21.12.2010 16:32:41)

•

düz cavab yoxdur
informasiya texnologiyaları haqqında elmdir.
Informasiyanın emalı, axtarışı vә verilmәsi haqqında elmdir
Informasiya metodları, vasitәlәri vә texnologiyaları haqqında elmdir
Informasiyanın yaradılmasә, mühafizәsi vә axtarış metodları haqqında elmdir.

39 Bir hәrfi kodlaşdırmaq üçün neçә bit informasiya lazımdır? (Sürәt 21.12.2010 16:32:30)

•

8 bit
16 bit
2 bit
1 bit

40 İnformasiya ......... şәklindә ötürülür, ....... şәklindә saxlanılır.
Bit, Siqnal

•

Fayl, kod
Bayt, Fayl
Siqnal, kod
Siqnal, Fayl

41 Beynәlxalq kodlaşdırma sistemi necә adlanır?

•

ASCII
Milli COD
UNICOD
ANSI
Kodlar cәdvәli

42 Ardıcıllıq düzdür?

•

informatika istifadәçi, verilәn
verilәn, bilik, informasiya;
bilik, verilәn, xәbәr;
informasiya, istifadәçi, verilәn
verilәn, informasiya, bilik.

43 Gbit nәyә bәrәbәrdir ?

•

2^30 bit
218 bit
1000000 bayt
10 bit
1000 Kbayt

44 Printer nә üçündür?

•

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

45 Hansı model Pentiumdur?

•

İntel – 80386
İntel – 8086
İntel – 80486
İntel – 80586
İntel – 80286

46 Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

Prosessor.
Operativ yaddaşın hәcmi;
Mәrtәbәlilik;
Takt tezliyi;
Klaviatura;

47 F1, F2,…,F10 klavişlәri necә adlanır?

•

Hәrfrәqәm klavişlәri
Әlavә klavişlәr;
Xidmәti klavişlәr;
Funksional klavişlәr.;

İdarәetmә klavişlәr;

48 Monitor nә üçündür?

•

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

49 Takt tezliyinin ölçü vahidi

•

Kbayt
Vatt
takt vahidi
Meqahers
Takt siqnalı

50 Bir bit nәyә bәrabәrdir?

•

2
1vә 0
0
0 vә ya 1
1

51 İnformasiyanın tәsvir formaları hansılardır?

•

yazılı vә qrafik.
cәdvәl vә rәqәm idarәetmә kodları
cәdvәl vә qrafik.
şifahi vә yazılı
şifahi vә qrafik.

52 ASCII NәDİR?

•

Milli COD
Kodlar cәdvәli
Milli kodlar cәdvәli
Beynәlxalq kodlaşdırma sistemi
Universal kod

53 Üçüncü nәsil EHMlәr dә onların element bazası:

•

hiper inteqral sxemli
yarımkeçirici tranzistorlu
böyük inteqral sxemli
inteqral sxemli
tranzistorlu

54 Hansı nәsil EHMlәr üçün EHM operatoru ixtisası tәlәb olunmuşdur? (Sürәt 22.12.2010 11:44:04)

•

III nәsil üçün
I nәsil üçün
IV nәsil üçün
II nәsil üçün

55 Böyük inteqral sxem nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:44:18)

•

EHM üçün proqram naborudur
müxtәlif funksiyaları yerinә yetirәn lampalar dәstidir
bir platada yerlәşәn tranzistorlardır
onlarla, yüzlәrlә mәntiqi element yerlәşәn kremli kristalıdır

56 İnformasiya sistemi ilә informasiya texnologiyasının nә fәrqi var?

•

bunlar eyni mәnalı anlayışlardır
sistem quruluşa malikdir, texnologiya әmәllәr sırasıdır
hәr ikisi mәsәlә hәlli üçündür
hәr ikisi verilәnlәrin emalına әsaslanır
informasiya sistemi informasiya texnologiyasının sinonimidir

57 İnformasiya texnologiyasının reallaşması üçün mühit nәdir?

•

2lik say sistemi
fәrdi kompüter
informasiya sistemi
kompüter şәbәkәsi
hesablama sistemi

58 Yeni informasiya texnologiyasının 3 әsas prinsipi hansılardır?

•

çeviklik, etibarlılıq, dәqiqlik
interaktivlik, inteqrasiya, çeviklik
ardıcıllığ, determinlik, müәyyәnlik
operativlik, dәqiqlik, gerçәklik
interaktivlik, diferensasiya, cәldlik

59 Yeni informasiya texnologiyasının yeniliyi nәdәdir?

•

yeni vasitәlәrә әsaslanmağında
fәaliyyәtin mәzmununu köklü surәtdә dәyişdirmәyindә
yeni mәsәlәlәrin hәllini mümkün etmәyindә
yeni dünyagörüşü yaratmağında
yeni yaşam tәrzi yaratmağında

60 İnformatikada informasiyanın hansı növlәri var?

•

Etibarlı vә hәqiqi
Obyektiv vә subyektiv
Analoq vә rәqәm
Doğru vә yalan
Tam vә natamam

61 İnformasiya miqdarının әn kiçik vә әn böyük ölçü vahidi hansılardır?

•

kilobayt vә meqabayt
bit vә terabayt
bit vә zetabayt
bayt vә giqobayt
bayt vә terabayt

62 Bir neçә istifadәçinin bir EHMdә eyni vaxtda, paralel işlәnmәsinә imkan verәn maşınlar hansı nәslә
mәnsubdur? (Sürәt 22.12.2010 11:44:40)

•

III nәslә
IV nәslә
I nәslә

II nәslә

63 İlk әmәliyyat sistemlәri ilk dәfә hansı nәsil EHMlәrdә yaradılmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:43:51)

•

II nәsildә
I nәsildә
IV nәsildә
III nәsildә

64 Arif informatikadan 50 bal yığdı. cümlәsi neçә baytdır?

•

60
33
35
31
58

65 Kitabın sәhifәsindә 32 sәtr vә hәr sәtirdә 64 simvol vardır. 320 sәhifәlik kitabı neçә Kbayt faylda
yerlәşdirmәk olar?

•

18
160
320
640
546

66 İnformasiyanın әsas xassәlәri?

•

obyektivlik, subyektivlik, ikilik;
doğruluq, aktuallıq,obyektivlik , yararlılıq, tamlıq, adekvatlıq
doğruluq, tamlıq , konkretlik, yararlılıq;
aktuallıq, doğruluq, ilkinlik, sonluluq, dövrülük;
ikilik, sәkkizlik, onluq, onaltılıq

67 Yeni informasiya texnologiyasının tәmәlindә hansı texnika durur?

•

fәrdi kompüter
server
maynfreym
xostmaşın
xostmaşın

68 İnformasiya texnologiyası insandan nәlәri tәlәb edir?

•

layihәlәşdirmә biliyi, tәşkilatçılıq qabiliyyәti, tәhlil ustalığı
alqoritmik mәdәniyyәt, davranış norması, fiziki dözüm
proqramlaşdırma bacarığı, tәhlil ustalığı
qәrar qәbul etmәk bacarığı, proqramçı sәriştәsi
peşәkarlıq, zehni itilik, fiziki dözümlülük

69 İnformasiya proseslәrinin optimallıq kriterisi nәdir?

•

mәqamlılıq, mükәmmәllik, sәlislik, gerçәklik
dәqiqlik, birmәnalılıq, sәlislik, etibarlılıq
mәqamlılıq, gerçәklik, dәqiqlik, tamlıq, etibarlılıq
aktuallıq, müәyyәnlik, determinlik, yenilik
etibarlılıq, mükәmmәllik, dayanıqlılıq, gerçәklik

70 İnformasiya proseslәrini kim idarә edir?

•

inzibatçı
qәrar qәbul edәn şәxs
modellәşdirici
layihәlәşdirici
proqramçı

71 Verilәnlәrin emal proseslәri hansı әlamәtә görә fәrqlәndirilir?

•

ötürmә texnikasına görә
mövzu sahәsinә görә
verilәnin növünә görә
informasiyanın quruluşuna görә
informasiyanın istifadә yerinә görә

72 Emal prosesinin vasitәlәri nәlәrdir?

•

prosessor, operativ vә varici yaddaş qurğuları
aparat, proqram vә aparatproqram vasitәlәri
verilәn, elektrik, maqnit, lazer, elektromaqnit
verilәnin tәşkili, axtarışı, redaktәsi, tәqdimatı
informasiyanın dәyişdirilmәsi, ötürülmәsi, istehlakı

73 İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdir?

•

çıxış sәnәdi hazırlamaq
informasiya hasil etmәk
sorğuya cavab hazırlamaq
mәsәlә hәlli
qәrar qәbulu

74 İnformasiya texnologiyasının emal obyekti nәdir?

•

2lik rәqәm
verilәn
16lıq әdәd
8lik әdәd
2lik әdәd

75 İnformasiyanın saxlanması prosesi hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

•

vinçester, diskovod, CDROM, DVDROM, drayver, utilit vә s. ilә
kağız, perfokart, perfolent, maqnit lenti, modem vә s. ilә
lazer diski, audiovideo disklәr, CDlәr, modemlәr vә s. ilә
maqnit, ferromaqnit, optik prinsiplәrlә işlәyәn yaddaş qurğuları ilә
maqnit diski, maqnit lenti, adapter, kontroller vә s. ilә

76 İnformasiyanın ötürülmәsi prosesi hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

•

şifahi, yazılı mәtn, rәsm, xәritә vә s. vasitәlәrlә
kabel, telefon, teleqraf, peyk vә s. vasitәlәrlә
poçt, telefon, teleqraf, faks, email vә s. vasitәlәrlә
kuryer, teleqraf, poçt, faks, elektron poçt vә s. vasitәlәrlә
hava, su, naqil, kağız vә s. vasitәlәrlә

77 İnformasiyanın yığılması prosesi hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

•

sorğu, araşdırma, tәhlil, oxu vә s. vasitәlәrlә
audiovideo disklәrlә, flәşkartlarla, vinçesterlәrlә vә s.
sayğaclar, tәrәzilәr, ölçü cihazları vә s. vasitәlәrlә

klaviatura, skaner, mış, flәşkart vә s. vasitәlәrlә
klaviatura, modem, mış, skaner, flәşkart vә s. vasitәlәrlә

78 İnformasiya proseslәri dedikdә, nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

alınma, qiymәtlәndirmә, kodlaşdırma, saxlama, emal, ötürmә
yığılma, ötürülmә, saxlanma, emal vә istifadәçiyә çatdırılma
yığılma, saxlanma, dәyişdirmә, ötürmә vә kodlaşdırma
yığılma, kodlaşdırma, dәyişdirmә, dekodlaşdırma vә tәqdimetmә
alınma, toplanma, saxlanma, dәyişdirmә, ötürmә vә istehlak

79 İnformasiya hәcminin әn kiçik vә әn böyük ölçü vahidi hansılardır??

•

bit vә terabayt
bit vә zetabayt
bayt vә terabayt
kilobayt vә meqabayt
bayt vә giqobayt

80 Kompüterdә informasiya emalının tәşkilindә vacib olan nәlәrdir?

•

verilәnlәrin strukturlaşdırılması vә tәşkili metodlarının seçilmәsi
informasiyanın yığılması, kodlaşdırılması, saxlanması vә ötürülmәsi
informasiyanın yığılması, saxlanması vә ötürülmәsi
say sistemlәri, verilәnlәrin tәsvir formaları vә әdәdlәrin xüsusi kodlaşdırılması
verilәnlәrin strukturlaşdırılması vә müraciәt metodlarının seçilmәsi

81 Say sistemi dedikdә, nә başa düşülür?

•

bu variantların heç biri
asan hesablama qaydaları sistemi
әdәdlәrin hesablanması qaydaları sistemi
әdәdlәrin rәqәmlәr vasitәsilә ifadә olunması üsulu
müxtәsәr hesablama qaydaları sistemi

82 Xarici qurğular sistem blokuna necә qoşulur?

•

adapter vasitәsilә
koaksial kabel vasitәsilә
kabel vasitәsilә
xüsusi kontakt sistemi olan portlar vasitәsilә
optik kabel vasitәsilә

83 Daxili qurğular harada yerlәşir?

•

vinçesterdә
prosessorda
ana platada
sistem blokunda
sistem şinindә

84 Fәrdi kompüter hansı qurğulardan tәşkil edilmişdir?

•

magistral şin vә әtraf qurğulardan
prosessor vә әtraf qurğulardan
prosessor vә әtraf qurğulardan
daxili vә xarici qurğulardan
vinçester vә әtraf qurğulardan

85 Con fon Neymana görә kompüter hansı әsas qurğulara malik olmalıdır?

•

prosessor, operativ yaddaş, sistem şini vә periferiya qurğularına
prosessor, operativ yaddaş, vinçester vә periferiya qurğularına
prosessor, supervizor, yaddaş vә sinxronizator qurğularına
hesabmәntiq, idarә, yaddaş vә periferiya qurğularına
prosessor, takt generatoru, sistem şini vә yaddaş qurğularına

86 Klaviatura nәdir?

•

hәrfrәqәm vә funksional düymәlәri olan daxiletmә qurğusu
104 düymәdәn ibarәt hәrfrәqәm daxiletmә qurğusu
105 düymәdәn ibarәt hәrfrәqәm daxiletmә qurğusu
hәrf, rәqәm informasiyasını 2lik koda çevirәn giriş qurğusu
hәrfrәqәm vә xüsusi simvolları daxiletmә qurğusu

87 Displey nә üçündür vә necә işlәyir?

•

informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür. Video şlüzün idarәsi altında işlәyir.
informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür. Video yaddaşın idarәsi altında işlәyir.
informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür. Video kartın idarәsi altında işlәyir.
informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür. Video adapterin idarәsi altında işlәyir.
informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür. Video portun idarәsi altında işlәyir.

88 Sistem blokunda nәlәr yerlәşir?

•

operativ yaddaş, çevik disk yığıcıları, videokart operativ yaddaş vә s
qida bloku, ana plata, video yaddaş, operativ yaddaş vә s
operativ yaddaş, çevik disk yığıcıları, videokart, kontrollerlәr vә s
qida bloku, ana plata, vinçester, video adapter, girişçıxış portları vә s.
prosessor, operativ yaddaş, ana plata, kontroller, plotter vә s.

89 Fәrdi kompüterin әsas hissәlәri hansılardır?

•

sistem bloku, monitor, klaviatura, mış, printer, skaner vә modem
sistem bloku, monitor, klaviatura, mış vә printer
sistem bloku, monitor, klaviatura vә mış
sistem bloku, monitor vә klaviatura
sistem bloku, monitor, klaviatura, mış, printer vә skaner

90 әmrlәr sistemi dedikdә, nә başa düşülür?

•

әmәliyyat sisteminin tanıdığı әmrlәr toplusu
obyekt yönümlü dildә yazılmış әmrlәr toplusu
alqoritmik dildә yazılmış әmrlәr toplusu
prosessorun yerinә yetirә bildiyi әmrlәr toplusu
verilәnlәr bazası ilә işlәmәk üçün kifayәt edәn әmrlәr toplusu

91 Hesablama dәqiqliyi nәdәn asılıdır?

•

istifadә edilәn say sistemindәn
istifadә edilәn verilәnlәrin dәqiqliyindәn
hәll edilәn mәsәlәnin xarakterindәn
әdәdlәrin tәsviri üçün istifadә olunan mәrtәbәlәrin sayından
hәll alqoritminin düzgünlüyündәn

92 Xarici yaddaşın hәcmi nә qәdәrdir?
vinçester, flәşkart vә CDlәrin maksimal sayı ilә mәhdudlanır

•

vinçesterin tutumu qәdәrdir
disk paketindәki disklәrin maksimal sayı ilә mәhdudlanır
blok strukturlu yaddaşın tutumu praktik olaraq qeyrimәhduddur
vinçester vә flәşkartın tutumu qәdәrdir

93 Daxili yaddaşın tutumu (hәcmi) necә tәyin edilir??

•

yaddaş yuvalarının maksimal sayının 16 misli ilә
yaddaş yuvalarının maksimal sayının 8 misli ilә
yaddaş yuvalarının maksimal sayı ilә
yaddaş modullarının maksimal sayı ilә
yaddaş yuvalarının maksimal sayının 10 misli ilә

94 Yaddaşın tutumu (hәcmi) necә tәyin edilir?

•

yaddaş yuvalarının maksimum miqdarının 10 misli ilә
yaddaş yuvalarının maksimum miqdarının 8 misli ilә
yaddaş yuvalarının maksimum miqdarı ilә
yaddaşda saxlana bilәn informasiyanın maksimum miqdarı ilә
yaddaş yuvalarının maksimum miqdarının 16 misli ilә

95 Mәhsuldarlıq nәlәrlә bağlıdır?

•

prosessorun işlәmә sürәti vә yaddaşın tutumu ilә
әmәliyyat sistemi vә sistem şini ilә
kompüterin işlәmә sürәti vә yaddaşa müraciәtlәrin sayı ilә
kompüterin arxitekturası vә hәll olunan mәsәlәlәrin tiplәri ilә
giriş vә çıxış qurğularının işlәmә sürәti ilә

96 Kompüterin mәhsuldarlığı necә tәyin edilir?

•

әmәliyyat sisteminin işlәmә sürәti ilә
yaddaş qurğusunun işlәmә sürәti ilә
kompüterin işlәmә sürәti ilә
vahid zaman әrzindә kompüterdә hәll olunan mәsәlәlәrin orta sayı ilә
sistem şininin işlәmә sürәti ilә

97 Kompüterin işlәmә sürәti nәdәn asılıdır?

•

әmәliyyat sistemindәn
hәll edilәn mәsәlәdәn
yaddaşın tәşkilindәn
informasiyanın xarakterindәn
iş rejimindәn

98 Kompüterin işlәmә sürәti necә tәyin edilir?

•

prosessorun bir saniyәdә yerinә yetirdiyi taktların sayı ilә
prosessorun bir saniyәdә yerinә yetirdiyi müqayisә әmәliyyatlarının sayı ilә
prosessorun bir saniyәdә yerinә yetirdiyi toplama әmәliyyatlarının sayı ilә
prosessorun bir saniyәdә yerinә yetirdiyi sadә әmәliyyatların sayı ilә
prosessorun bir saniyәdә yerinә yetirdiyi ötürmә әmәliyyatlarının sayı ilә

99 Vinçesterin şәrti adı nәdir?

•

B
A
CDROM
C

F

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

•

Plotter
Skaner
Kontroller
Şin sistemi
Strimer

101 Keşyaddaş nәdir?

•

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

102 Takt tezliyi nәdir?

•

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

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

•

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

104 Kompüterin sistem blokunun әsas elementlәri?

•

sistem platası, adapterlәr, cәrәyan bloku, elastik maqnit disklәri diskovod, skaner.
ana plata, adapterlәr, monitor;
printerlәr, adapterlәr, cәrәyan bloku, diskovod, vinçester;
sistem platası, adapterlәr,cәrәyan bloku, vinçester, diskovod;
sistem platası, adapterlәr, diskovod, vinçester, diskovod, klaviatura;

105 Con Fon Neymana görә EHMin tәrkibinә daxil olmayan qurğu

•

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

106 Back Spase düymәsinin vәzifәsi nәdir?

•

rejimdәn çıxmaq.
kursordan sağ tәrәfdәki informasiyanı pozur
mәtni bölür.
kursordan sol tәrәfdәki informasiyanı pozur.
mәtnin daxil edilmәsinә imkn verir

107 Kompüterin iş etibarlılığı dedikdә, nә başa düşülür?

•

kompüterin müәyyәn müddәt әrzindә imtinasız işlәmәk ehtimalı
dәyişkәn şәrtlәr daxilindә iş qabiliyyәtini saxlaya bilmәk
dәyişkәn şәrtlәr daxilindә iş qabiliyyәtini saxlaya bilmәk
müәyyәn müddәt әrzindә kompüterin öz xassәlәrini saxlamaq qabiliyyәti
kompüterin müәyyәn müddәt әrzindә imtinasız işlәmәk ehtimalı

108 Kompüterdә orta hesabla nә qәdәr әmrdәn istifadә olunur?

•

255ә qәdәr
500ә qәdәr
50yә qәdәr
100ә qәdәr
250yә qәdәr

109 Kompüterin әsas xarakteristikalarına nәlәr aiddir?

•

sürәti, yaddaşı, hesablama dәqiqliyi, әmrlәr sistemi vә arxitekturası
arxitekturası, konfiqurasiyası, dәyәri, hesablama dәqiqliyi
funksional imkanı, dәyәri, etibalılığı, qabariti
sürәti, yaddaşı, hesablama dәqiqliyi, әmrlәr sistemi, qiymәti vә iş etibarlılığı
funksional imkanı, arxitekturası, konfiqurasiyası, dәyәri, hesablama dәqiqliyi

110 Girişçıxış qurğuları nәyin vasitәsilә informasiya mübadilәsi edir?

•

vinçesterin
daxili yaddaşın
әlaqә kabelinin
prosessorun
operativ yaddaşın

111 İşlәmә prinsipinә görә xarici yaddaş neçә cürdür vә hansılardır?

•

iki cür: lazer vә mikrosxem mahiyyәtli
iki cür: maqnit vә optik mahiyyәtli
iki cür: maqnit vә elektromaqnit mahiyyәtli
iki cür: birbaşa müraciәtli vә ardıcıl müraciәtli
iki cür: elektromaqnit vә optik mahiyyәtli

112 Xarici yaddaş qurğusu hansı prinsiplә işlәyir?

•

lazer
optik
elektromaqnit
maqnit
mikrosxem

113 Daxili yaddaş qurğusunun әsasını nә tәşkil edir?

•

flәşyaddaş
vinçester
sabit yaddaş
operativ yaddaş
keşyaddaş

114 Daxili yaddaş neçә vә hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
iki hissәdәn – vinçesterdәn vә keş yaddaşdan
iki hissәdәn – operativ yaddaşdan vә keş yaddaşdan

•

iki hissәdәn – operativ yaddaşdan vә vinçesterdәn
iki hissәdәn – operativ yaddaşdan vә sabit yaddaşdan
iki hissәdәn – vinçesterdәn vә sabit yaddaşdan

115 Kompüterdә hesablama prosesi hecә gedir?

•

kompüterin bütün qurğularının qarşılıqlı әlaqәli fәaliyyәti şәraitindә
yaddaşla prosessorun qarşılıqlı fәaliyyәti şәraitindә
ikilik say sistemindә
kompüter üçün әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş proqram üzrә
verilәnlәrin vә proqramların operativ yaddaşa yüklәnmәsi nәticәsindә

116 İşlәmә sürәtini artırmaq üçün nә edilir?

•

paralel emal rejimi tәtbiq edilir
takt generatorunun sürәti artırılır
operativ yaddaşın hәcmi artırılır
prosessor kiçik tutumlu vә çox böyük sürәtli keş yaddaşla tәchiz edilir
prosessora paralel ikinci prosessor qoşulur

117 Prosessor nәdir vә nә iş görür?

•

istifadәçinin mәsәlәsini hәll edir
kompüterin digәr qurğularını işlәdir
kompüterin mәrkәzi qurğusudur, kompüteri idarә edir
kompüterin әsas qurğusudur, hesab vә mәntiq әmәliyyatlarını yerinә yetirir
yaddaş qurğusu ilә informasiya mübadilәsi edir

118 Mәrkәzi hissә ilә periferiya hissәsi nә vasitәsilә әlaqәlәndirilir?

•

translyator vә kompilyator vasitәsilә
istifadәçi interfeysi adlanan aparatproqram vasitәsilә
sistem şini adlanan aparatproqram vasitәsilә
sistem interfeysi adlanan aparatproqram vasitәsilә
әmәliyyat sisteminin interfeysi adlanan aparatproqram vasitәsilә

119 Printerin çap etmә sıxlığının ölçü vahidi?

•

tezlik
1 düyümә düşәn nöqtәlәrin sayı(dpi)
1 saniyәdә çap edilәn simvollar
1 san әrzindә çap edilәn vәrәqlәrin sayı
taktların sayı

120 Verilәnlәri müvәqqәti saxlamaq üçün istifadә olunan yaddas:

•

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

121 Prosessor nә üçündür?

•

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

122 Mikroprosessorların әsas parametrlәri hansılardır?

•

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

123 Qurğu drayveri dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

qurğunu sistemә tanıdan proqram
qurğu parametrlәrini sazlayan proqram
qurğunu sazlayan proqram
qurğunu idarә edәn proqram
qurğu parametrlәrini daxil edәn proqram

124 Sistem interfeysinin vәzifәsi nәdir?

•

girişçıxış qurğularını mәrkәzi qurğularla әlaqәlәndirmәk
operativ yaddaşı qurğularla әlaqәlәndirmәk
prosessoru qurğularla әlaqәlәndirmәk
qurğular arasında әlaqә yaratmaq vә informasiya mübadilәsini tәmin etmәk
vinçesteri qurğularla әlaqәlәndirmәk

125 İdarә pultu nә üçündür?

•

proqramda nәzәrdә tutulan әmәliyyatları icra etmәk üçün
prosessorla bilavasitә әlaqәdar olan qurğuları idarә etmәk üçün
informasiyanın emalı proseslәrini idarә etmәk üçün
mütәxәssis tәrәfindәn sistem әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
prosessorla bilavasitә әlaqәdar olan proseslәri idarә etmәk üçün

126 Xarici yaddaşa informasiya haradan yazılır?

•

klaviaturadan
prosessordan
operativ yaddaşdan
modemdәn
klaviaturadan

127 Daxili yaddaş nә üçündür?

•

tәtbiqi proqramların saxlanması üçün
ilk verilәnlәrin saxlanması üçün
aralıq nәticәlәrin saxlanması üçün
icra olunan proqramların vә emal olunan verilәnlәrin saxlanması üçün
әmәliyyat sisteminin saxlanması üçün

128 Kompüter yaddaşı hansı әlamәtә görә daxili vә xarici növlәrә bölünür?

•

xarakterinә görә
iş prinsipinә görә
mahiyyәtinә görә
funksional әlamәtә görә
daxili quruluşuna görә

129 Kompüterin yaddaşının quruluşu necәdir?
ünvanlaşdırılmış faset quruluşludur

•

optik, maqnit vә elektromaqnit mahiyyәtli vә mikrosxem tәbiәtlidir
maqnit vә elektromaqnit mahiyyәtli vә mikrosxem tәbiәtlidir
iyeraxik prinsiplә qurulub vә müxtәlif tipli yaddaş qurğularından ibarәtdir
optik, maqnit vә elektromaqnit mahiyyәtlidir

130 Proqramın icrası zamanı nә edilәcәyini nә müәyyәn edir?

•

әmr
supervizor
prosessor
idarә qurğusu
operator

131 Kompüter proqramı nәdir?

•

müxtәlif xassәli obyektlәr sırası
bir alqoritmik dildә yazılmış alqoritm
operatorlar ardıcıllığı
icra ardıcıllığına uyğun yazılmış әmrlәr sırası
birneçә alqoritmik dildә yazılmış alqoritm

132 Kompüterin işlәmә sürәti nәdәn asılıdır?

•

translyatorun işlәmә sürәtindәn
operativ yaddaşın işlәmә sürәtindәn
keşyaddaşın işlәmә sürәtindәn
prosessorun işlәmә sürәtindәn
vinçesterin işlәmә sürәtindәn

133 Tәsvirin formalaşdırılması prinsipinә görә monitorlar

•

elektron şua vә LCD
nazik ekranlı vә monoxrom
mayekristal vә plazma
elekronşua borulu, mayekristal, plazma
elektronşua borulu vә nazik ekranli

134 Mikroprosesorun xarici qurğular ilә informasiya mübadilәsini hәyata keçirәn yuva?

•

Drayver
Kontroller
Şin
Port
Adapter

135 Kompyuterin iş seansına başlaması zamanı test proqramı harada yerlәşir?

•

FDD
HDD
RAM
ROM
KEŞ

136 Skanerin funksiyası?

•

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

İnformasiyanı çoxaltmaq

137 Prosessor hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

İstehsal tarixi
Sürәti, quruluşu, tipi;
Fiziki ölçülәri;
Takt tezliyi, mәrtәbәlilik,әmrlәr toplusui;
Quruluşu, sürәti;

138 Komputerә qoşulan periferik qurğuların uyğunluğu vә idarәsi üçün tәyin olunmuş elektron plata hansıdır

•

Strimer
Plotter
Adapter
Şin
Kontroller

139 Mikroprosesorun işlәmә sürәtini artırmağa imkan verәn yaddaş hansıdır?

•

RAM
keş yaddaş
FLӘŞ
ROM
BIOS

140 Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növlәri

•

әmәli yaddaş qurğusu vә BİOS
daxili vә xarici
sabit yaddaş vә SETUP
operativ yaddaş vә HDD
ROM, PROM, EROM

141 Qrafiki rejimdә Super VGAnin digәr monitorlardan fәrqlәndirәn әsas xüsüsuiyyәtlәr

•

imformasiya mübadilәsinin sürәtlәnmәsi
ekranda yerlәşәn nöqtәlәrin sayı vә ölçüsü
ekranın ölçüsü
nöqtәnin ölçüsü
video yaddaşla tәmin edilmәsi

142 BİOS harada yerlәşir?

•

xarici yaddaşda;
daimi yaddaşda
diskdә;
operativ yaddaşda;
yarımdaimi yaddaşda;

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

•

kompyuterin istifadә etdiyi elektrik enerjisinin miqdarı;
kompyuterin elektrik enerjisinin miqdarı;inә yetirә bildiyi әmrlәr toplusu;
eyni zamanda kompyuterdә emal edilәn informasiyanın miqdarı;
eyni zamanda kompyuterә birlәşdirilә bilәn daxiletmә qurğularının sayı;
eyni zamanda kompyuterә birlәşdirilә bilәn çıxış qurğularının sayı.

144 Kompüter vә telefon arasında rәqәmli elektron siqnalını analoq siqnalına vә ya әksinә çevirәn qurğu?

•

server;
modem;
şlyüz.
prosessor;
transformator;

145 Verilәnlәri uzun müddәt saxlayan yaddaş:

•

modem, disket.
daimi yaddaş
mikrosxemlәr dәsti (cipset)
keş yaddaş
әmәli (operativ) yaddaş

146 Riyazi vә mәntiqi әmәliyyatları yerinә yetirәn hansı qurğudur?

•

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

147 Fәrdi kompyuterin texniki avadanlıqları hansı termin ilә ifadә olunur?

•

Hardward
Softward
Adapter
HDD
Drivers

148 BİOS mikrosxemindә yerlәşәn proqramın әsas funksiyası:

•

İnformasiyanı digәr qurğulara göndәrmәk
Qurğuların әlaqәsini yaratmaq
İnformasiya mübadilәsini hәyata keçirmәk
Kompyuterin qurğularını test etmәk
Müxtәlif videorejimdә ışlәmәk

149 Kompüterdә emal olunan verilәnlәrin әsas tiplәri hansılardır?

•

2lik, 8lik, 10luq, 16lıq әdәdlәr vә sәtr tipli kәmiyyәtlәr
tam, sabit vә sürüşәn vergüllü әdәdlәr, simvol tipli vә mәntiqi verilәnlәr
tam, kәsr, qarışıq vә hәqiqi әdәdlәr, sәtr tipli vә mәntiqi verilәnlәr
sabit, dәyişәn, mәntiqi, münasibәt, nisbi vә mütlәq kәmiyyәtlәr
düz kod, tәrs kod vә әlavә kod vasitәsilә tәqdim edilәn әdәdlәr

150 әdәdlәri bir say sistemindәn digәrinә çevirmәyә sәbәb nәdir?

•

Kompüter üçün 2lik, istifadәçi üçün isә 10luq say sistemi münasibdir
say sisteminin biri emal, digәri saxlama, başqası istifadә üçün münasibdir
bir say sistemi yaddaşda az yer tutur, lakin emal vaxtını uzadır
bir say sistemi etibarlıdır, lakin yaddaşda çox yer tutur
say sistemlәrinin çoxluğu manevretmә imkanlarını artırır

151 10luq әdәdlәrin kompüterә daxil edilmәsi vә xaric edilmәsi üçün...

•

әdәdlәrin 2lik10luq kodlaşdırılmasından istifadә olunur

әdәdlәrin 32lik kodlaşdırılmasından istifadә olunur
әdәdlәrin 16lıq kodlaşdırılmasından istifadә olunur
әdәdlәrin 8lik kodlaşdırılmasından istifadә olunur
әdәdlәrin 2lik kodlaşdırılmasından istifadә olunur

152 Say sisteminin әsası dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

Әdәdlәrin yazılısı üçün istifadә olunan simvolların (rәqәmlәrin) sayı
Әdәdlәr üzәrindә aparılan әmәllәr sırasından ibarәt alqoritm
Әdәdlәr üzәrindә aparılan әmәllәrin tabe olduğu qayda
Әdәdlәrin yazılısı üçün istifadә olunan rәqәmlәrin sayı
Әdәdlәrin yazılısı üçün istifadә olunan simvolların sayı

153 Kodlaşdırma dedikdә, nә başa düşülür?

•

müxtәsәr sözün yaradılması prosesi
formatlaşdırılmış sözün yaradılması prosesi
dәyişdirilmiş sözün yaradılması prosesi
kodun alınması prosesi
dәyişdirilmiş sözün yaradılması prosesi

154 Kod dedikdә, nә başa düşülür?

•

Müәyyәn әlifba vasitәsilә müәyyәn üsullarla yazılan söz
müxtәsәr söz
dәyişdirilmiş söz
şablonlaşdırılmış söz
formatlaşdırılmış söz

155 Say sistemi…

•

kompüter qurğularının vәhdәt halında işlәmәsinin tәmәlidir
kompüterin hesabi әsasıdır
hesablamanın tәmәl qaydasıdır
alqoritmin tәrkib hissәsidir
kodlaşdırmanın bir formasıdır

156 İkilik say sistemindә verilmiş 1101 әdәdi onluq say sistemindәki hansı iki әdәdin cәmini göstәrir? (Sürәt
22.12.2010 11:57:39)

•

7 vә 6;
3 vә 1;
11 vә 5
1100 vә 1;

157 Onluq say sistemindә 26 әdәdi 16lıq say sistemindә neçәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:57:22)

•

10;
1010
110;
1A;

158 Hansı münasibәt doğrudur? (Sürәt 22.12.2010 11:57:05)

•

16(10) >10(16)
16(10) ≤ 10(16)
16(10)= 10(16)
16 (10) < 10(16)

159 Say sistemi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:56:47)

•

sayı miqdar bildirmәk vә tәsvir etmәk üçün istifadә olunan işarәlәr vә üsullar toplusudur
riyazi modeldir
funksiyalar sistemidir
hesablama әmrlәridir

160 Onaltılıq say sistemindә neçә rәqәm var? (Sürәt 22.12.2010 11:56:24)

•

15;
16;
17
10;

161 Onaltılıq say sistemindә hansı hәriflәrdәn istifadә olunur? (Sürәt 22.12.2010 11:56:06)

•

A,K,X,M,K,U
A,K,S,D,E,X
A,B,C,D,E,F
A,B,S,U,K,M

162 Onaltılıq say sistemindә A1F onluq say sistemindә nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:55:45)

•

2620(10)
2591(10)
2121(10)
242(10)

163 Onaltılıq say sistemindә A nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:55:23)

•

16;
10
65;
12;

164 Neçә tip say sistemi vardır? (Sürәt 22.12.2010 11:55:03)

•

ardıcıl vә paralel
şәrti vә şәrtsiz
böyük vә kiçik
mövqeli vә mövqesiz

165 Mövqeli say sistemlәrini tapın. (Sürәt 22.12.2010 11:54:45)

•

ikilik, beşlik
ikilik, sәkkizlik
onaltılıq, iyirmilik
onluq, yüzlük

166 Kompüter informasiyanı hansı formada emal edir? (Sürәt 22.12.2010 11:54:25)

•

kodlaşdırılmış formada
mәtni formada
söz formasında
mәntiqi formada

167 İnformasiyanın minimal vahidi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:54:08)

•

kilobit
kilobayt

•

bit
bayt

168 İkilik say sistemindә 110110 әdәdi onluq say sistemindә nәya bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:53:47)

•

53(10)
54(10)
30(10)
44(10)

169 İkilik say sistemindә 118 әdәdi nәyә bәrabәrdir?

•

110;
1101110;
1010101
8;

170 Bir bayt nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:49:28)

•

9 bit
10 bit
7 bit
8 bit

171 5 әdәdi 2lik say sistemindә nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:49:12)

•

011
101;
001
111

172 43 vә 8 әdәdlәrinin cәmini 2lik say sistemindә göstәrin. (Sürәt 22.12.2010 11:48:51)

•

51;
10111
110011;
438

173 2748 әdәdini sәkkizlık say sistemindәn ikilik say sisteminә çevirin. (Sürәt 22.12.2010 11:48:31)

•

125
422;
10111100;
10011001;

174 Manipulyator mouse nәdir?

•

mәlumatı tәsvir edәn qurğudur
mәlumatı xaric edәn qurğudur
mәlumatı daxil edәn qurğudur
mәlumatı saxlayan qurğudur
mәlumatı skan edәn qurğudur

175 Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemindә tәsvir olunur?
İxtiyari
8lik
10luq
16lıq

•

•

2lik

176 Bir Kilobayt neçә baytdır

•

1000
32
64
2048
1024

177 Bir bayt neçә bitdir?

•

4
8
32
16
2

178 Say sistemlәrinin hansı növlәri mövcüddur?

•

2lik, 8lik, 10luq, 16lıq
Mövgeli vә mövgesiz
2lik, 8lik, 16lıq
2lik vә 10luq
Rum rәqәmlәri vә 10luq

179 16lıq say sistemindә neçә rәqәm var?

•

15
10
16
9
heç biri

180 8lik say sistemindә axırıncı rәqәm hansıdır?

•

9
6
8
7
heç biri

181 Monitordan hansı istiqamәtdә şualanma daha çoxdur? (Sürәt 22.12.2010 12:19:18)

•

ekrandan arxaya
ekrandan yuxarıya
ekrandan aşağıya
ekranın önünә

182 Lazer printerindә tәsviri almaq üçün hansı prinsipdәn istifadә edilir? (Sürәt 22.12.2010 12:18:57)

•

optik
termoqrafik
elektroqrafik
fotoqrafik

183 Qurğulardan hansı informasiya mübadilәsindә әn az sürәtә malikdir? (Sürәt 22.12.2010 12:18:38)

•

әmәli yaddaşın mikrosxemi

CDROM disk
sәrt disk
çevik disk üçün disk tutucusu

184 Kompüterdә hansı sәnәdlәr virusa yoluxa bilәr? (Sürәt 22.12.2010 12:18:14)

•

qrafik fayllar
video fayllar
sәs faylları
proqram vә sәnәdlәr

185 Standart klaviatur neçә tir klavişdәn (düymәdәn) ibarәtdir? (Sürәt 22.12.2010 12:06:01)

•

5;
3;
4
2;

186 Skanerin әsas funksiyası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:05:43)

•

әlyazı informasiyaları kompüterә daxil etmәk
mәtnlәri çap etmәk
informasiyanın surәtini çıxarmaq
qrafiki informasiyaları kompüterә daxil etmәk

187 Skanerin әsas funksiyası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:05:22)

•

mәtnlәri çap etmәk
informasiyanın surәtini çıxarmaq
qrafiki informasiyaları kompüterә daxil etmәk
әlyazı informasiyaları kompüterә daxil etmәk

188 Prosessorun işçi gәrginliyini nә tәmin edir? (Sürәt 22.12.2010 12:05:00)

•

reqistr
ana plata
drayverlәr
kompüter

189 Prosessor nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:04:28)

•

axtarış qurğusudur
ötürücü qurğudur
hesablayıcı qurğudur
mikrosxemdir

190 Proqram nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:03:50)

•

qurğuların işlәmәsi üçün tәlimatlardır.
proqramçı ilә hesablama sisteminin әlaqәlәridir
әmrlәrin nizamlanmış ardıcıllığıdır
müәyyәn mәsәlәni kompüterdә hәll etmәk üçün qaydalardır

191 Printer nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:03:29)

•

informasiyanı ötürәn qurğudur
informasiyanı kağıza çap edәn qurğudur
informasiyanı yaddaşa daxil edәn qurğudur
informasiyanı çapdan sonra saxlayan qurğudur

192 Monitorun әsas tәyinatı nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:03:08)

•

verilәnlәrin ötürülmәsi
verilәnlәrin saxlanması
verilәnlәrin emalı
verilәnlәrin vizual tәqdimatı

193 Qurğu drayverlәri nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:02:45)

•

sistem sәviyyәsindә proqram tәminatıdır
konkret qurğularla qarşılıqlı әlaqәni tәmin edәn proqramlardır
verilәnlәri emal etmәk üçün proqramlardır
qurğuları istifadә etmәk üçün proqramlardır

194 Kompüterin tәrkib hissәlәri hansı anlayışla ifadә edilir? (Sürәt 22.12.2010 12:02:26)

•

konstruksiya
konfiqurasiya
qovşaqlar
aparatlar

195 Kompüter hansı prosesdә virusa yoluxa bilәr? (Sürәt 22.12.2010 12:02:05)

•

kompüter işә salınarkәn
isketin formatlaşdırılmasında
fayllarla iş zamanı
printerdә çap zamanı

196 Klaviaturda Caps Lock düymәsi nәyi ifadә edir? (Sürәt 22.12.2010 12:01:42)

•

sәnәdin sәrlövhәsini çap etmәk
mәtni abzas açmaq
sәhv yazılmış simvolu silmәk
baş hәrflәri yazmaq

197 Funkisional klaviş qrupunu tapın: (Sürәt 22.12.2010 12:01:21)

•

K30K42
F15F25;
F1F12;
F2;

198 Fәrdi kompüterin hansı konfiqurasiyaları vardır? (Sürәt 22.12.2010 12:01:03)

•

әsas vә әlavә
texnoloji vә tәtbiqi
sistem vә texniki
aparat vә proqram

199 Fәrdi kompüterin әsas qurğuları hansılardır? (Sürәt 22.12.2010 12:00:45)

•

klaviatur, optik disk, maqnit lenti, strimmer
monitor, plotter, prossesor, SDROM
sistem bloku, BİOS, printer, lazer diski
sistem bloku, monitor, klaviatur, maus

200 Bunlardan hansı modem tipinә aid deyil: (Sürәt 22.12.2010 12:00:25)

•

elektron modem
xarici modem

radiomodem
faksmodem

201 Bunlardan hansı şin deyil? (Sürәt 22.12.2010 12:00:02)

•

emal şini
әmrlәr şini
ünvan şini
verilәnlәr şini

202 Aşağıda proqram tәminatının iki sәviyyәsi (pillәsi) verilmişdir. Onları tapın. (Sürәt 22.12.2010
11:59:43)

•

xüsusi proqram tәminatı, ümumi proqram tәminatı
ardıcıl proqram tәminatı, paralel proqram tәminatı
sistem proqram tәminatı, daxili proqram tәminatı
Sistem proqram tәminatı, tәtbiqi proqram tәmintı

203 İnterfeyslәr neçә iri qrupa bölünür? (Sürәt 22.12.2010 11:59:26)

•

istifadәçi vә sistem interfeyslәri
proqram vә texniki interfeyslәr
aparat vә paralel interfeyslәr
ardıcıl vә paralel interfeyslәr

204 Arxivlәşdirmә proqramlarına aid olmayanlar: 1) MS Word 2) Winzip 3) MS DOS 4) UNIX 5)Winrar

•

3,5
1,3,4
2,3,4
4,5
1,2.3

205 Sistem proqram tәminatının tәrkib hissәlәri?

•

Әmrlәr prosessoru, alqoritmik dillәr, tәtbiqi proqram paketlәri
Serviz proqramı, antiviruslar, tәtbiqi proqramlar
Sixlaşdırma proqramları, tәtbiqi proqram tәminatı vә әmәliyyat sistemlәri
Әmәliyyat sistemi, proqramlaşdırma sistemi, texniki proqram, servis proqramı
İlkin yüklәmә bloku, proqramlaşdırma sistemi, tәtbiqi proqramlar

206 Antivirus proqramlarının tәyinatı nәdir?

•

şәbәkәdәn istifadәni mәhdudlaşdırmaq
kompyuteri ziyankar proqramlardan qorumaq
başqa istifadәçilәrin kompyuterdәn istifadәsini mәhdudlaşdırmaq
İnternetin istifadәsini mәhdudlaşdırmaq
başqa istifadәçilәrin fayllardan istifadәsini mәhdudlaşdırmaq

207 İlk dәfә virus sözü neçәnci ildә işlәdilib?

•

Heç bir tarix düz deyil
1973
1981
1975
1946

208 Antivirus proqramların әsas funksiyası:

•

İnformasiyanın qorunmasını hәyata keçirmәk
Virusları tapmaq vә onları aradan qaldırmaq
Proqramlarin işini pozmaq
Virusları neytrallaşdıran proqram
İnformasiya tәhlükәsizliyini hәyata keçirmәk

209 Virus nәdir?

•

İnformasiyanı qoruyan xüsusi proqram
Standart proqramlardan biri
Kiçik hәcmli xüsusi yazılmış ziyanverici proqram
İnformasiya tәhlükәsizliyi proqramıb
Virusları neytrallaşdıran proqram

210 Servis proqramların funksiyası:

•

Kompyuterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aradan qaldırmaq
İstifadәçiyә әlavә xidmәtlәr göstәrmәk vә әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk
İstifadәçinin proqram paketinә xidmәt vә onların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
Әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk
Proqramları yüklәmәk vә onun yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәk

211 Yerlәşmә mühitinә görә.......... virusları mövcuddur

•

Fayl, yüklәmә, qorxulu
Rezident, yüklәmә, şәbәkә
Lokal , şәbәkә
Rezident, qeyri rezident
Fayl, yüklәmә, şәbәkә

212 Translyator hansı işi yerinә yetirir?

•

Әmrlәri icra edir
Alqoritmik proqramı maşın dilinә çevirir
Kodlaşdırır
İnterpretasiya edir
Proqramı yerinә yetirir

213 Alqoritmik proqramı maşın dilinә çevirәn proqram:

•

Utilit
İdentifikator
Operator
Drayver
Translyator

214 Proqram tәminatı nәdir?

•

İstifadәçi ilә kompüter arasında әlaqә
Hesablama texnikasının tәtbiqi ilә proqramların vә sәnәd vasitәlәrinin mәcmusu
İstifadәçilәrin mәsәlәlәrinin hәlli, hesablama texnikasının tәtbiqi
Konkret bir mәsәlәnin hәlli
Kompüterin vaçib tәrkib hissәsi

215 Viruslar әsasәn hansı mәqsәdlәrlә yaradılır?

•

Kommersiya sirri,özünü tәstiq,proqramları qorumaq
Intiqam,kommersiya, özünü tәstiq
Proqramları pozmaq, kommersiya, özünü tәstiq

Proqramları pozmaq, satıs, özünü tәstiq
Intiqam, satıs, proqramları qorumaq

216 Sistem proqram tәminatının tәrkibi nәdәn ibarәtdir?

•

Әmәliyyat vә proqramlaşdırma sistemlәri, servis vә texniki xidmәt proqramları
Әmәliyyat sistemlәri, servis proqramları
Texniki xidmәt proqramları, әmәliyyat sistemlәri
Servis proqramları, әmәliyyat sistemlәri
Proqramlaşdırma sistemlәri, texniki xidmәt proqramları

217 Proqram tәminatının tәsnifatı necә aparılır?

•

Yerinә yetirilmәsi funksiyasından asılılığına görә
Proqramlar yığımına görә
Proqram idarәetmә qurğusuna görә
Tәtbiqi proqram tәminatı
Sistem proqram tәminatı, tәtbiqi proqramlar

218 Kompüter qurğularının vә әSnin optimal iş rejimini tәmin etmәk üçün istifadә olunan proqramlar necә
adlanır?

•

Xidmәti proqramlar
Standart proqramlar
Tәtbiqi proqramlar
Kömәkçi proqramlar
Sistem proqramları

219 Virus nәdir?

•

Xüsusi qurğu
Kiçik hәcmli xüsusi proqram
Standart proqramlardan biri
Kompüterlә heç bir әlaqәsi yoxdur
Xәstәli

220 Xidmәti proqramlar nә üçün istifadә olunur?

•

Faylların hәcmini sıxmaq üçün
ӘSni yüklәmәk üçün
Qurğular vә ӘSnin iş rejimini tәnzimlәmәk üçün
Viruslarla mübarizә aparmaq üçün
Kompüteri şәbәkәyә qoşmaq üçün

221 Bunlardan hansılar standart proqramdır?

•

Outlook, NotePad
Power Paint, Access
WordPad, Excel
Paint, Calc, CharMap
]Word, Excel

222 Norton Commander nәdir?

•

Tәtbiqi proqram paketidir.
Translyatordur
Әmәliyyat sistemidir
MS DOS üzәrindә yerlәşәn örtükdür
Mәtn prosessorudur

223 Texniki xidmәt proqramının әsas növlәri:

•

Test proqramı vә әmәliyyat sistemlәri
Tәtbiqi proqram tәminatı vә antivirus proqramları
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә arxivlәşdirmә proqramı
Test proqramı vә xüsusi nәzarәt proqramları
xüsusi nәzarәt proqramları vә Norton Commander

224 Texniki xidmәt proqramının vәzifәsi?

•

Verilәnlәrin bәrpası vә arxivlәşdirmә
İstifadәçiyә әlavә xidmәt etmәk vә ӘSnin imkanlarını genişlәndirmәk
İstifadәçiyә yeni interfeysin tәqdim edilmәsi
Kompyuterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aşkar etmәk
Fayl sisteminә vә disklәrә xidmәt

225 әmәliyyat örtüyünә aiddir:

•

WinRar
Mase Utilites
Norton Commander
Windows örtüklәri
WinZip

226 Örtük proqramına aiddir?

•

WinRar
Mase Utilites
Norton Utilites
Norton Commander
WinZip

227 Örtük proqramı nәdir?

•

Norton Utilites
Kompyuter diaqnostikası proqramı
Xüsusi nәzarәt proqramı
DOS üzәrindә qurulmuş proqram
Sıxlaşdırma proqramı

228 Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir?

•

Üsulayönümlü proqrama
Әmәliyyat sistemlәrinә
Tәtbiqi proqram tәminatına
Serviz proqramına
Xüsusi nәzarәt proqramına

229 Sistem proqram tәminatının әsas funksiyası:

•

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

230 Proqram tәminatı funksiyasına görә bölünür:
Test proqramı vә tәtbiqi proqram tәminatı

•

Sistem proqram tәminatı vә texniki xidmәt proqramı
Problemyönümlü vә üsulayönümlü proqram
Sistem proqramları vә tәtbiqi proqram tәminatı
Texniki xidmәt proqramı vә serviz proqramı

231 Proqram tәminatı nәdir?

•

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

232 Trekbol nә üçündür? (Sürәt 22.12.2010 12:20:07)

•

informasiyanı mühafizә etmәk
informasiyanı emal etmәk
informasiyanı çap etmәk
informasiyanı kompüterә daxil etmәk

233 Prosessor informasiyanı necә emal edir? (Sürәt 22.12.2010 12:19:47)

•

mәtn formasında
onluq say sistemindә
8lik say sistemindә
2lik say sistemindә

234 Proqramlaşdırma sistemlәri neçә cürdür vә hansılardır?

•

3 cürdür:qrafik interfeysli, intellektual interfeysli vә rahat istifadәli sistemlәr
3 cürdür: prosedurlu, vizual vә obyekt yönümlü sistemlәr
3 cürdür: sәtri, strukturlu vә obyekt yönümlü sistemlәr
3 cürdür: pәncәrәli, sintaksisistinad vә interfeysli sistemlәr
3 cürdür: kompilyatorlar, interpretatorlar vә assemblerlәr

235 Servis proqramları neçә cürdür vә hansılardır?

•

3 cürdür: sadә, mürәkkәb vә çox mürәkkәb servislәr
3 cürdür: örtüklәr, utilitlәr vә test proqramları
3 cürdür: örtüklәr, utilitlәr vә antivirus vasitәlәr
3 cürdür: testlәr, utilitlәr vә antivirus vasitәlәr
3 cürdür: örtüklәr, testlәr vә antivirus vasitәlәr

236 Texniki xidmәt proqramları neçә cürdür vә hansılardır?

•

2 cürdür: qurğu yoxlayan proqramlar vә proqram yoxlayan proqramlar
2 cürdür: test proqramları vә xüsusu nәzarәtçi proqramlar
2 cürdür: şin yoxlayan proqramlar vә çipset yoxlayan proqramlar
2 cürdür: mәrkәzi yoxlayıcı proqramlar vә kömәkçi nәzarәtçi proqramlar
2 cürdür: fayl yoxlayan proqramlar vә yaddaşı yoxlayan proqramlar

237 әmәliyyat sistemlәri neçә cürdür vә hansılardır?

•

3 cürdür: pәncәrәsiz, pәncәrәli vә çox pәncәrәli әmәliyyat sistemlәri
3 cürdür: DOS, Windows vә UNIX әmәliyyat sistemlәri
3 cürdür: birmәsәlәli, çoxmәsәlәli vә şәbәkә әmәliyyat sistemlәri
3 cürdür: örtüklü, örtüksüz vә qrafik interfeysli әmәliyyat sistemlәri
3 cürdür: sәrt, çevik vә soft әmәliyyat sistemlәri

238 Sistem proqram tәminatına nәlәr daxildir?

•

әmәliyyat sistemi (ӘS) vә antivirus proqramları
әmәliyyat sistemi (ӘS) vә proqramlaşdırma sistemlәri
әmәliyyat sistemi (ӘS) vә qurğulara texniki xidmәt proqramları
әmәliyyat sistemi (ӘS) vә servis proqramları
ӘS, proqramlaşdırma sistemlәri, texniki xidmәt vә servis proqramları

239 Sistem proqram tәminatı nә üçündür?

•

kompüterdә informasiya emalı prosesini redaktә etmәk üçün
kompüterdә informasiya emalı prosesinә müdaxilә etmәk üçün
kompüterdә informasiya emalı prosesinin tәşkili üçün
kompüterdә informasiya emalı prosesinin idarә edilmәsi üçün
kompüterdә informasiya emalı prosesinә nәzarәt edilmәsi üçün

240 Kompüterin proqram tәminatı hansı tәrkib hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

emaledici vә idarәedici proqram tәminatları
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatları
emaledici vә mühafizәedici proqram tәminatları
әsas vә kömәkçi proqram tәminatları
emaledici vә xidmәtedici proqram tәminatları

241 Kompüterin proqram tәminatı dedikdә, nә başa düşülür?

•

kompüterin proqramlarla yüklәnmәsi prosesi
informasiya emalının tәşkili vә idarә edilmәsi üçün proqramlar mәcmusu
kompüterdә işlәdilәn proqramlar çoxluğu
kompüterin proqram aspekti
kompüterdә aparat tәminatına aid olmayan nә varsa hamısı

242 OS/2 әmәliyyat sisteminin modifikasiyasında OS/2 warp connect nәyin tәkmillәşdirilmәsini ifadә edir?
(Sürәt 22.12.2010 14:57:59)

•

qrafiki interfeysin tәkmillәşdirilmәsini
şәbәkә imkanlarının tәkmillәşdirilmәsini
serverli әmәliyyat sistemlәrindә işin tәkmillәşdirilmәsini
idarәetmә proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsini

243 OS/2 әmәliyyat sisteminin modifikasiyasında OS/2 warp connect nәyin tәkmillәşdirilmәsini ifadә edir?
(Sürәt 22.12.2010 14:57:53)

•

idarәetmә proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsini
şәbәkә imkanlarının tәkmillәşdirilmәsini
qrafiki interfeysin tәkmillәşdirilmәsini
serverli әmәliyyat sistemlәrindә işin tәkmillәşdirilmәsini

244 COUNTRY әmrindә susmaya görә ölkәnin kodu necә yazılır? (Sürәt 22.12.2010 14:57:41)

•

008;
007;
002;
001;

245 AUTOEXEC.BAT faylındakı әmrlәrdәn bir qrupu aşağıda verilir. Onu tapın. (Sürәt 22.12.2010
14:57:25)
informasiyanın axtarılması әmrlәri

•

•

informasiyanın emal edilmәsi әmrlәri
mәlumat vermәk üçün әmrlәr
informasiyanı daxiletmә әmrlәri

246 Real vaxt bölgüsü rejimi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 14:56:57)

•

kompüter resurslarının şәbәkә bölgüsüdür
verilәnlәrin saxlayıcılarının idarә edilmәsidir
qurğuların adaptiv idarә edilmәsinin bölgüsüdür
iş vaxtı prosessorun öz resursunu müxtәlif proseslәr arasında bölmәsidir

247 Proqram interfeysi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 14:56:19)

•

sistem sәviyyәsindә proqramların seçilmәsi vә sazlanması vasitәlәridir
kompüterin mәrkәzi prosessoru vә xarici qurğuları arasında qarşılıqlı әlaqәni tәmin edәn proqramlardır
hesablama sistemindә qurğu vә proqramların qarşılıqlı әlaqәlәrini tәmin edәn vasitәlәrdir
kompüter resurslarının idarә edilmәsi proqramlarıdır

248 MS DOSda yüksәk (high) yaddaş anlayışı nә demәkdir (Sürәt 22.12.2010 14:56:07)

•

yüksәk yaddaşın tәşkili vә idarә edilmәsidir
genişlәnmә yaddaşın birinci 64 K bayt sahәsidir
heç biri deyildir
genişlәndirilmiş yaddaşın istifadәsidir

249 Qurğu drayveri nәdir? (Sürәt 22.12.2010 14:55:52)

•

qarşıya qoyulmuş mәsәlәni hәll edәn proqramdır
kompüterin yaddaşını yüklәyәn proqramdır
әmәliyyat sisteminin proqram kompleksidir
sistem sәviyyәsindә qurğunu idarә edәn proqramdır

250 CONFİG.SYS hansı fayl tipinә aiddir. (Sürәt 22.12.2010 14:55:32)

•

rәqәm faylıdır
multimedia faylıdır
axtarış faylıdır
mәtn (ASCİİ) faylıdır

251 Carı kataloq nәdir? (Sürәt 22.12.2010 14:55:19)

•

istifadәçinin yaratdığı faylların yerlәşdiyi kataloqdur
istifadәçinin müәyyәn diskdә işlәdiyi vә işlәmiş olduğu kataloqdur
әmәliyyat sisteminin bütün proqramlarının mühafizә olunduğu kataloqudur
kompüter işlәdikdә hәcmi dәyişәn kataloqdur

252 әmәliyyat sisteminin versiyasında 3.11 rәqәmlәr verilәrsә , sağdakı rәqәmlәr nәyi ifadә edir? (Sürәt
22.12.2010 14:54:52)

•

sistemdә cüzi dәyişikliyi
sistemin versiyasında әsaslı dәyişikliyi
әmәliyyat sisteminin nömrәsini
әmәliyyat sisteminin sabit qalmasını

253 Antivirusların hansı növlәri var?

•

Vaksinlәr, hәkimproqramlar, müfәttişlәr
Müfәttişlәr, dedektorlar, hәkimproqramlar
Dedektorlar, hәkimproqramlar, müfәttişlәr, filtrlәr, vaksinlәr

Hәkimproqramlar, müfәttişlәr, filtrlәr, vaksinlәr,arxivlәr
Filtrlәr, örtüklәr, filtrlәr, vaksinlәr

254 Makrovirus nәdir?

•

Disklәrin yüklәmә sektorunu zәdәlәyir
Makrokomandalar şәklindә özünü biruzә verәrәk kompyuterә ziyan vuran proqram
Lokal şәbәkәyә vә internetә ziyan vuraraq orada fәaliyyәt göstәrir
Hәm faylları, hәm dә disklәri zәdәlәyir
Fayl sistemini sıradan çıxardır

255 Şәbәkә virusunun әsas xüsusiyyәti:

•

Disklәrin yüklәmә sektorunu zәdәlәyir
Lokal şәbәkәyә vә internetә ziyan vuraraq orada fәaliyyәt göstәrir
Faylları korlayır
Hәm faylları, hәm dә disklәri zәdәlәyir
Fayl sistemini sıradan çıxardır

256 Yarlık nәdir? (Sürәt 22.12.2010 14:54:07)

•

faylın, qovluğun, yaxud proqramın qrafiki tәsviridir
faylın, qovluğun, yaxud proqramın surәtidir
faylın, qovluğun, yaxud proqramın yerdәyişmәsidir
direktoriyadır

257 WindowsNT/2000/Vistanın fayl sistemlәri hansılardır? (Sürәt 22.12.2010 14:53:41)

•

UDT
FAT16
FAT32
NTFS
FATEXT

258 Windowsda kompüter yeni qurğu qoşmaq üçün .Установkа оборудования proqramından istifadә edilir.
Bu proqram hansı qovluqda yerlәşir? (Sürәt 22.12.2010 14:53:18)

•

корзина
Internet Explorer
Панел управления
Мои документы

259 Windows minimal qovluq dәsti? (Sürәt 22.12.2010 14:52:52)

•

4
6
8
5
3

260 Windows ailәsi neçә resursludur? (Sürәt 22.12.2010 14:52:26)

•

5
1
5
2
8

261 Windows әmәliyyat sisteminin standart interfeysindә bunlardan hansı yoxdur? (Sürәt 22.12.2010
14:52:03)

•

giriş әmrlәri sәtri
idarәetmә elementlәri
alәtlәr paneli
arayış sistemi

262 Windows әmәliyyat sisteminin funksional imkanlarına aşağıdakıların hansı aid deyil? (Sürәt 22.12.2010
14:51:36)

•

Plug and play texnologiyası
multimedianın dәstәklәnmәsi
çoxmәsәlәlik
ancaq 8.3 formatında fayl adının dәstәklәnmәsi

263 Windows әmәliyyat sistemi multimedia informasiyaları ilә ışlәmәyә imkan verir. Belә proqrama aid
deyildi: (Sürәt 22.12.2010 14:51:08)

•

фонограф (Sound Recorder)
(лазерный проигрыватель) CDPlayer
sәs düzlәndirici
диагоностика (Scan Disk)

264 Sistem proqram tәminatı nәdir? (Sürәt 22.12.2010 14:50:44)

•

istifadәçinin kompüterlә qarşılıqlı әlaqәsini tәmin edir.
istifadәçinin vә tәtbiqi proqramların apparat vasitәlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsini tәmin edir.
kompüteri sazlayır, informasiyanı emal edir, çıxışı tәşkil edir.
Sistemin işini tәmin edur vә bizә kömәk edir. Nәticәni çapa verir.
girişçıxış proqramlarıdır ki, mәsәlә hәllini, qarşılıqlı әlaqәni tәmin edir

265 Müxtәlif versiyalı әmәliyyat sistemlәri nә ilә fәrqlәnirlәr? (Sürәt 22.12.2010 14:49:18)

•

yaranma tarixi ilә
proqram interfeysi ilә
istifadәçi interfeysi ilә
aparat vasitәsi ilә
әmәlyyat sistemlәrini yaradan şirkәtlәri ilә

266 MS DOSun disk faylları hansılardır? (Sürәt 22.12.2010 14:48:52)

•

MSDOS.SYS; İO.SYS
CONFİG.SYS; İO.SYS
MSDOS.COM; MS DOS.CON
İO.SYS; MS DOS.PRN

267 MS DOSda yazı strukturunun ikinci sahәsi nәyi tәsvir edir? (Sürәt 22.12.2010 14:48:01)

•

faylın genişlәndirilmәsini
faylın arxivlәşdirilmәsini
faylın mühafizәsini
faylın sıxılmasını

268 MS DOSda genişlәndirilmiş yaddaş nәdir? (Sürәt 22.12.2010 14:47:38)
1 M baytdan yuxarı yaddaş sahәsidir
1 Q bayt yaddaş sahәsidir
100 baytdan artıq yaddaş sahәsidir

•

•

100 K bayta qәdәr yaddaş sahәsidir

269 MS DOSda fayllar neçә kateqoriyaya bölünür? (Sürәt 22.12.2010 14:47:07)

•

mәtn vә multimedia
proqram vә videofilm
sәnәd vә qrafiki
mәtn vә ikilik

270 MS DOSda FAT 16da klasterin maksimal fiziki ölçüsü nә qәdәrdir? (Sürәt 22.12.2010 14:46:46)

•

4 Kbayt
0100 Mbayt
32 Kbayt
16 Kbayt

271 MS DOSda diskin strukturu hansı sektorlardan ibarәtdir? (Sürәt 22.12.2010 14:46:23)

•

heç biri
qrafiki vә tәsviri
fiziki vә mәntiqi
mәtni vә rәqәm

272 MS DOS әmәliyyat sisteminin әsas hissәlәrinә daxil deyil? (Sürәt 22.12.2010 14:46:01)

•

axtarış sistemlәri
xarici qurğuların drayverlәri
әmәllәr prosessoru
fayl sistemi

273 Mәtn faylının düzgün yazılmış adını göstәrin: (Sürәt 22.12.2010 14:28:13)

•

siqma.com
siqma.TXT
siqma.txt
siqma.SYS

274 Mәtn fayl adında әn çox yayılmış genişlәndirmә hansıdır? (Sürәt 22.12.2010 14:27:34)

•

*.COM
*.txt
*.EXE
*.BMP

275 Lәğv edilmiş obyektlәr müvәqqәti olaraq düşәn qovluq necә adlanır? (Sürәt 22.12.2010 14:27:08)

•

Мои докумены
Блокнот
Портфель
Корзина

276 Kompüter dili ilә tәbii dil arasında әlaqә yaradan proqramlar necә adlanır? (Sürәt 22.12.2010 12:44:08)

•

redaktor rpoqramlar
brauzer proqramlar
translyator proqramlar
Rezident proqramlar
qetrirezident proqramlar

277 Kataloq cәdvәlindә yazının strukturu neçә sahәdәn ibarәtdir? (Sürәt 22.12.2010 12:43:16)

•

8;
7;
6;
5;

278 Klaster nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:42:52)

•

DOSda faylların yerlәşmә cәdvәlidir
carı kataloqda diskin içindәkilәrin mәzmunudur
yaddaşın verilәnlәr sahәsinin ardıcıl sektorlar qrupudur
cari diskin cığırlarıdır

279 Kaspresky antivirusunun növlәri? (Sürәt 22.12.2010 12:42:21)

•

veb sektor,CD,poçt, Nod32
antixaker,veb,disk,klaster,fayl
şәbәkә fayl,sektor,proqram,poçt
fayl, poçt,veb,antivirus, xaker
poçt, antixaker,şәbәkә,

280 İşlәyәn fayllar hansılardır? (Sürәt 22.12.2010 12:41:56)

•

.zip, .com
.bat, .sys
.exe, .mdb
.doc,.xls
.exe, .com

281 Hansılar antivirus proqramlardır? (Sürәt 22.12.2010 12:41:19)

•

DrWeb,Nod32,Avest Home,Ms Afee, Kaspresky
Opera, Nod32,Kaspresky, Ms Afee, Avp
Norton Commander,DrWeb,Nod32,Kaspresky
AVP,Norton antivirus,Mozilla,Kaspresky
Nod32, Avp, Norton antivirus,WinZip, Kaspresky

282 Hansı genişlәndirmәyә malik fayl icra edilәn hesab edilir? (Sürәt 22.12.2010 12:38:37)

•

.exe
ptt;
sys;
.ovl;

283 Hansı fayl kataloqdadır? (Sürәt 22.12.2010 12:38:06)

•

G:/Sona/Haasan/con/at.mdb
B:/sot/kot/tok/tot.xls
A:/Eldar.doc
C:/hasan/Sona.exe
F:/A/Sona.jpg

284 Hansı ad sәrt diskin adıdır? (Sürәt 22.12.2010 12:37:38)

•

E:
C:
B:
A:

285 Faylın yeni adını ifadә edәn әmri göstәrin. (Sürәt 22.12.2010 12:37:13)

•

COPY
TYPE
RMDİB
RENAME

286 Faylın ünvanı nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:36:48)

•

faylın atributu
faylın hәcmi
faylәn adı
faylın tipi
faylın yolu

287 Faylın şablon işarәlәri? (Sürәt 22.12.2010 12:34:33)

•

/, ?,
?,”
*, ?,
*,/
\ ?,

288 Faylda edilmiş düzәlişlәri saxlamaq üçün nә etmәk lazımdır? (Sürәt 22.12.2010 12:34:08)

•

faylı bağlamaq
faylı sıxmaq
faylı çap etmәk
faylı yadda saxlamaq

289 Fayla tam yol belәdir: C: /DOC/ BABAYEVA.BMP. Onun genişlәndirilmiş tipi hansıdır? (Sürәt
22.12.2010 12:33:47)

•

C:/DOC/ BABAYEVA..BMP
/DOC/ BABAYEVABMP
BMP
BABAYEVA.BMP

290 Fayl sisteminin neçә tәsvir forması var? (Sürәt 22.12.2010 12:33:22)

•

5
7
2
3
6

291 Fayl nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:32:59)

•

informasiyanın ölçü vahididir
fәal yaddaşda olan proqramdır
diskdә adi olan proqram vә ya verilәnlәrdir
printerdә çap edilmiş mәtndir

292 DOSun hansı әmrlәri xarici әmrlәr adlanır? (Sürәt 22.12.2010 12:32:38)

•

xarici yaddaşın qurulması üçün olan әmrlәr
DOSla reallaşdırılması mümkün olan bütün әmrlәr
diskdә mühafizә edilәn vә lazım olanda çağrılan әmrlәr
periferiya qurğuları ilә işlәmәk üçün әmrlәr

293 DOSda PRN adı nәyi ifadә edir? (Sürәt 22.12.2010 12:31:45)

•

sistem blokunu
printer
monitoru
mausu

294 Daxili әmrlәr nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:31:21)

•

DOSda quraşdırılmış әmrlәrdir
faylların vә kataloqların yaradılması üçün verilәn әmrlәr
.sys, .exe, .com genişlәndirilmәsi olan әmrlәrdir
latın hәrflәrindә 255 simvolda çox olmayan istәnilәn fayl adıdır

295 CORY.SİYAHI.TXT.PRN әmri ilә hansı proses icra edilir? (Sürәt 22.12.2010 12:30:39)

•

hәmin fayl lәğv edilir
SİYAHI.TXT faylının surәti çap edilir
hәmin faylın adı çap edilir
hәmin fayl dıgәrlәrilә çap edilir

296 CONFİG.SYS faylın hansı tәyinatlı әmrlәrdәn ibarәtdir? (Sürәt 22.12.2010 12:30:19)

•

CONFİG.345 faylı mövcud deyil
sistem parametrlәrinin tәyini vә drayver proqramlarının yüklәnmәsi üçün nәzәrdә tutulan әmrlәrdәn
bәzi sistem parametrlәrinin tәyini vә drayver proqramlarının yüklәnmәsi üçün nәzәrdә tutulan әmrlәrdn
sistemin diaqnostikası vә konfiqurasiyasını tәyin edәn әmrlәrdәn

297 Comand.Com proqramı hansı funksiyanı yerinә yetirir? (Sürәt 22.12.2010 12:29:57)

•

heç biri deyildir
proqramları kompüterә yüklәyәn proqramdır
giriş – çıxış qurğularını işә qoşan proqramdır
istifadәçinin verdiyi әmrlәri emal edәn proqramdır

298 Eyni zamanda hәll olunan mәsәlәlәrin sayına görә әmәliyyat sistemlәri:

•

Şәbәkә vә bir mәsәlәli
Şәbәkә vә çox mәsәlәli
2 vә 8 mәsәlәli
Bir vә çox mәsәlәli
1, 2 vә çox mәsәlәli

299 әmәliyyat sistemlәri hansılardır?

•

WORD,Windows NT, OS/2
MS DOS, UNIX,MS Access
Windows vista, Winanp, MS Excel
OS/2, UNIX, MS DOS, Windows vista
MS DOS, WindowsXP, MS Excel

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

•

Tәtbiqi proqram paketi
Xidmәti proqram sistemlәri
Şәbәkә sistemlәri
Әmәliyyat sistemi
Sistem proqramları

301 Windows sistemindә arxivlәşdirmә proqramları:

•

WinZip , .Exe,.Zip .Rar
UnRar, .Exe, PkZip
Arj, WinRar,.Com
WinZip, WinRar, WinArj

302 Faylın adı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

1
5
4
2
3

303 Faylları idarә edәn Moy kompyuter vә Provodnik qovluqları nә ilә fәrqlәnir?

•

Provodnik yalnız fayllara baxmaq üçündür
Heç nә ilә fәrqlәnmir;
Provodnik pozulmuş sәnәdlәrlә işlәmәk üçündür;
Provodnik 2 pәncәrәli qovluqdur;
Provodnik yalnız faylları köçürmәk üçündür;

304 Fayl nәdir?

•

Operativ yaddaşda yerlәşәn informasiya.
Disk;
Qovluq;
İnformasiyanın diskdә tutduğuadlandәrılmış yer;
İcra olunan proqram;

305 Faylın adındakı ikinci hissә nәyi bildirir?

•

Heç bir mәnası yoxdur;
Faylın ölçüsünü;
Fayla qoyulan ixtiyari adı;
Faylın tipini;

306 әmәliyyat sistemi nәdir?

•

Heç biri.
İxtiyari proqramlar;
Tәtbiqi proqramlar paketi;
Kompüterlә istifadәçi arasında dialoq yaradan proqram;
Texniki vasitәlәr;

307 Silinmiş faylları geri qaytarmaq üçün işçi stoldakı hansı obyektә daxil olmaq lazımdır?

•

heç biri
my document
My computer
Recucle Bin

308 Faylı açmaq üçün mousun hansı düymәsindәn istifadә oluna bilәr?

•

Sağ
Heç biri
Hәr ikisi
Sol

309 Faylı kopyalamaq mәqsәdilә klaviaturada hansı düymәlәrdәn istifadә olunur?

•

Ctrl+Z
Ctrl+V
Ctrl+X
Ctrl+C

310 Bu әmrlәrdәn hansı Fayl menyusuna aid deyil?

•

Otkrıt.
Sozdat;
Soxranit;
Vırezat;
Peçat;

311 Cari disk nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:29:41)

•

lazer diskidir
sәrt diskidir
CDROMdur
istifadәçinin hazırki anda işlәdiyi diskdir

312 BİOS nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:28:48)

•

әmәliyyat sisteminin әmr dilidir
girişçıxış baza elementidir
proqramlaşdırma dilidir
oyun proqramıdır

313 BİOS harada yerlәşir? (Sürәt 22.12.2010 12:28:28)

•

xarici yaddaş qurğusunda
CDROMda
vinçesterdә
fәal yaddaş qurğusunda

314 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı DOS faylının atributu deyil: (Sürәt 22.12.2010 12:27:49)

•

S;
D;
H;
R;

315 әmәliyyat sistemlәrinin tәsnifatının neçә meyarı var? (Sürәt 22.12.2010 12:27:31)

•

2
5
16
8
7

316 әmәliyyat sistemlәrinin iş rejimlәri? (Sürәt 22.12.2010 12:27:10)

•

real vaxt bölgüsü
bütün cavablar doğrudur
multi proqramlarla
paket ilә iş
real vaxt

317 әmәliyyat sistemlәrinin tәsnifatı neçә meyara bölünür? (Sürәt 22.12.2010 12:26:16)

•

6;
7;
5;
2;

318 Faylın adı maksimum neçә simvoldan ibarәt ola bilәr?

•

64
32
5
256
16

319 әmәliyyat sistemlәri yerinә yetirdiyi funksiyalara görә hansı qruplara ayrılır?

•

Lokal, qlobal, İnternet
Şәbәkә, lokal, birmәsәlәli
Biristifadәçili, qlobal
Çoxmәsәlәli, şәbәkә, birmәsәlәli
Bir mәsәlәli, çoxmәsәlәli, lokal

320 Eyni zamanda işlәyәn istifadәçi sayına görә әmәliyyat sistemlәri:

•

Lokal vә çox istifadәçili
çox istifadәçili vә şәbәkә
Lokal vә şәbәkә
Bir vә çox istifadәçili
Bir istifadәçili vә çoxprosserlu

321 Sәbәkә proqram tәminatı:

•

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

322 әmәliyyat sistemlәri hansı funksiyaları yerinә yetirir? (Sürәt 22.12.2010 12:25:27)

•

istifadәçi ilә dialoqu tәşkil edir, aparatları vә kompüter resurslarını idarә edir
kompüterlә periferiya qurğuları arasında verilәnlәrin mübadilәsini tәşkil edir
girişçıxış qurğularını işә qoşur
informasiyanın tәşkilini vә mühafizәsini tәmin edir

323 әmәliyyat sistemi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:25:07)

•

istifadәçiyә interfeys tәklif edәn proqramlar
tәtbiqi mәsәlәnin hәllini tәmin edәn proqramlar
kompüterin işini tәnzimlәyәn,istifadәçiyә mühit yaradan proqramlar
girişçıxı proseslәrini tәnzimlәyәn proqramlar
qurğuları idarәedәnproqramlar

324 әmәliyyat sistemi ailәsi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:24:50)

•

eyni nüvәyә malik әmәliyyat sistemlәri
lokal vә şәbәkә әmәliyyat sistemlәri
bir vәçox istifadәçi әmәliyyat sistemlәri

bir vәçox mәsәlәli әmәliyyat sistemlәri

325 BIOS  nәdir

•

әmәliyyat sisteminin әmr dilidir
giriş/çıxış baza sistemidir
proqramlaşdırma dilidir
oyun proqramlar
dialoq örtük proqramıdır

326 MS DOS әmәliyyat sistemini tәkrar yüklәmәk üçün eyni zamanda hansı düymәlәri sıxmaq lazımdır

•

Ctrl +Alt +Del
Shift +Alt +Del
Shift +Ctrl+Del
CTrl +End+ Del
Shift +Ctrl + Alt

327 әmәliyyat sisteminin tәrkibinә daxil deyildir? (Sürәt 22.12.2010 12:25:43)

•

әmәliyyat sisteminin özәyi
drayverlәr
yüklәyici proqram
BİOS

328 İnformasiya resurslarından istifadәsinә görә әmәliyyat sistemlәri:

•

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

329 әmәliyyat sistemlәrin yaranma tarixi ardıcıllığı

•

Unix, OC/2, MS DOS, Windows
MS DOS, OC/2, Windows, Unix
OC/2,MS DOS, Windows, Unix
Unix, MS DOS, OC/2, Windows
OC/2, Windows, Unix, MS DOS

330 Problemyönlü tәtbiqi proqram paketi (TPP) nәdir?

•

konkret bir problemi hәll edәn proqram mәhsulu
xüsusi mәsәlәlәri hәll edәn proqram mәhsulu
sahәvi mәsәlәlәri hәll edәn proqram mәhsulu
konkret bir mәsәlәni hәll edәn proqram mәhsulu
konkret bir sahәnin hәr hansı bir mәsәlәsini hәll edәn proqram mәhsulu

331 Üsulyönlü tәtbiqi proqram paketlәrinә hansılar aiddir?

•

riyazi proqramlaşdırma
riyazi proqramlaşdırma vә kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
riyazi proqramlaşdırma vә şәbәkәli planlaşdırma vә idarәetmә
bu variantların heç birindә bu sualın bitkin cavabı yoxdur
riyazi proqramlaşdırma vә riyazi statistika

332 Üsulyönlü tәtbiqi proqram paketi nә üçündür?

•

bir tip mәsәlәlәrin çoxsaylı üsullarla hәllini reallaşdırmaq üçün
konkret mәsәlәnin konkret üsulla hәllini reallaşdırmaq üçün
konkret mәsәlәnin müәyyәn üsullarla hәllini reallaşdırmaq üçün
riyaziiqtisadi mәsәlәlәrin müәyyәn üsullarla hәllini reallaşdırmaq üçün
bir tip mәsәlәlәrin bir tip üsullarla hәllini reallaşdırmaq üçün

333 Ekspert sistemlәri hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

obyektin işinin idarә edilmәsi üçün
proqnoz vә mәqsәdli planlaşdıma üçün
obyektin vәziyyәtinin interpretasiyası vә diaqnostikası üçün
bu variantların heç birindә bu sualın bitkin cavabı yoxdur
obyektin işindәki pozuntuların aşkarlanması üçün

334 Ekspert sistemlәri nәdir?

•

bilik bazası ilә işlәyәn proqram
diaqnoz qoyucu proqram
mәslәhәt verici proqram
mәntiq vә mütәxәssis tәcrübәsi әsasında evristik mәsәlә hәll edәn proqram
evristik mәsәlә hәll edәn proqram

335 CASEtexnologiyası dedikdә, nә başa düşülür?

•

Avtomatlaşdırılmış planlaşdırma, layihәlәşdirmә texnologiyası
Avtomatlaşdırılmış proqramlaşdırma texnologiyası
Avtomatlaşdırılmış layihәlәşdirmә texnologiyası
İnformasiya sisteminin hazırlanmasının avtomatlaşdırılması vasitәlәri
Avtomatlaşdırılmış planlaşdırma texnologiyası

336 İnteqrallaşdırılmış paketlәrә nәlәr aiddir?

•

oyun proqramları, trenajorlar, bәstәkar sistemlәri vә s.
qrafik interfeys, proqram örtüyü, әmәliyyat örtüyü vә s.
әmәliyyat sistemi, vinçester, ana plata, kontroller vә s.
mәtn redaktoru, elektron cәdvәl, qrafiki redaktor, VBİS vә s.
superkalk, düstur redaktoru, animasiya sistemlәri vә s.

337 İnteqrallaşdırılmış paketlәr dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

müxtәlif istiqamәtli paketlәrinin birlәşdirilmәsindәn әmәlә gәlәn paket
müxtәlif proqram paketlәrinin birlәşdirilmәsindәn әmәlә gәlәn paket
müxtәlif paketlәrin birlәşdirilmәsindәn әmәlә gәlәn paket
müxtәlif funksiyaları icra edәn proqram komponentlәrini birlәşdirәn paket
müxtәlif tәtbiqi proqram paketlәrinin birlәşdirilmәsindәn әmәlә gәlәn paket

338 Verilәnlәrin tәşkili üsullarından asılı olaraq, hansı VBİSlәr vardır?

•

homogen, heterogen vә hibrid VBİSlәr
ulduzvari, dairәvi vә monokanallı VBİSlәr
xәtti, qeyrixәtti vә ağacşәkilli VBİSlәr
iyerarxik, şәbәkә vә relyasiya modelli VBİSlәr
binar ağaclı, çәpәrşәkilli vә meşәquruluşlu VBİSlәr

339 Verilәnlәr bazasının idarә olunması dedikdә, nә başa düşülür?
verilәnlәr üzrә daxiletmә, emaletmә vә tәqdimetmә әmәliyyatları
verilәnlәr üzrә daxiletmә, emaletmә, tәqdimetmә vә axtarış әmәliyyatları
verilәnlәr üzrә daxiletmә, emaletmә, düzәlişetmә vә axtarış әmәliyyatları

•

•

verilәnlәr üzrә daxiletmә, düzәlişetmә vә axtarış әmәliyyatları
verilәnlәr üzrә daxiletmә, tәqdimetmә vә axtarış әmәliyyatları

340 Verilәnlәr bazası nәdir?

•

verilәnlәrin mütәşәkkil formatla saxlandığı yaddaş sahәsi
verilәnlәrin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә saxlandığı yaddaş sahәsi
verilәnlәrin mütәşәkkil saxlandığı yaddaş sahәsi
diskdә saxlanan, birbirilә әlaqәlәndirilmiş vә idarә olunan fayllar mәcmusu
verilәnlәrin mütәşәkkil quruluşla saxlandığı yaddaş sahәsi

341 Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәri (VBİS) nәdir?

•

verilәnlәri bazaya yazan, oxuyan, tәzәlәyәn vә dәyişәn sistem
verilәn bazasını idarә edәn aparat kompleksi
verilәn bazasını idarә edәn sistem
İnformasiya tәminatının maşındaxili tәşkili vә idarә edilmәsi üçün olan TPP
verilәn bazasını idarә edәn aparat, proqram vә işçi heyәti kompleksi

342 Geniş istifadә olunan elektron cәdvәllәr hansılardır?

•

Microsoft Excel, Lotusl23, Quattro Pro, Foton vә s.
Microsoft Excel, Lotusl23, Quattro Pro, Soliter vә s.
Microsoft Excel, Equation, Lotusl23, Quattro Pro vә s.
Microsoft Excel, Lotusl23, Quattro Pro vә s.
Microsoft Excel, Lotusl23, Equation, Quattro Pro, Soliter vә s.

343 Elektron cәdvәllәr nәdir?

•

cәdvәlin emalı üçün tәyin olunan tәtbiqi proqram paketi
avtomatlaşdırılmış kalkulyator
super kalkulyator
superkalk
faset quruluşlu cәdvәllәr sistemi

344 Redaktorun növlәri:

•

Cәdvәl prosessoru qrafik, mәtn
Cәdvәl prosessoru, qrafik, nәşriyyat
Mәtn, qrafik, elektron
Mәtn, qrafik, nәşriyyat
Mәtn, şәbәkә, nәşriyyat

345 Qrafik redaktorun әsas funksiyası:

•

hesablamaların aparılması vә çapa verilmәsi
Sxemlәrin daxil edilmәsi vә çapa verilmәsi
Cәdvәllәrlә işlәmәk vә verilәnlәr üzәrindә әmәliyyat aparmaq
Müxtәlif formatlı tәsvirlәr yaratmaq vә redaktә etmәk
Mәtnlәrin vә sәnәdlәrin hazırlanması

346 Tәtbiqi proqram paketi dedikdә nә başa düşülür?

•

Kompyuterә әlavә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
İnterfeysinin imkanlarını genişlәndirmәk
Әmәliyyat sistemlәrinin imkanlarını genişlәndirmәk
Müәyyәn sinifә aid olan mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulan proqram kompleksi
Servis xidmәtlәrin göstәrilmәsi

347 Mürәkkәb quruluşlu tәtbiqi proqram paketlәrinә daxildir:

•

Riyazi üsullar, qrafika, sәnayi sahәlәri, kütlәvi xidmәt mәsәlәsi
Riyazi statistika, qrafika, şәbәkә, kütlәvi xidmәt mәsәlәsi
Optimallaşdırma, riyazi üsullar,şәbәkә modellәri, riyazi statistika
Aparıcı proqram, giriş dilinin prosessoru, proqram modulları, xidmәtçi proqram
Şәbәkә modellәri, kütlәvi xidmәt mәsәlәsi, riyazi üsullar

348 Problemyönlü paketlәrә nәlәr aiddir??

•

elmitәdqiqat, sosial sorğu, monitorinq, naviqasiya
uçot, tәhlil, maliyyә, biznes, marketinq
planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәhlil, statistika
sәnaye sahәsi, qeyrisәnaye sahәsi, xüsusi sahәlәr
uçot, tәhlil, maliyyә,monitoriq, biznes, marketinq

349 Üsulyönlü paketlәrә nәlәr aiddir?

•

riyaziyyat, energetika, ekologiya, kütlәvi xidmәt mәs., riyazi stka
riyazi proqma, şәbәkәli planma vә i/e, kütlәvi xidmәt mәs., riyazi stka
riyaziyyat, şәbәkәli planma, ekologiya, kütlәvi xidmәt mәs., riyazi stka
riyazi fizika, energetika, ekologiya, kütlәvi xidmәt mәs., riyazi stka
fiziki energetika, ekologiya, kütlәvi xidmәt mәs., riyazi stka

350 Ümumi tәyinatlı paketlәrә nәlәr aiddir?

•

Casetexnologiyası, inteqral paketlәr, servis proqramları vә s.
süni intellekt paketlәri, ekspert sistemlәri, intellektual interfeyslәr vә s.
süni intellekt paketlәri, ekspert sistemlәri, intellektual interfeyslәr vә s.
mәtn vә qrafik redaktorlar, elektron cәdvәllәr,VBİS, inteqral paketlәr vә s.
süni intellekt paketlәri, ekspert sistemlәri, VBİSlәr vә s.

351 Tәtbiqi proqram paketlәrinin hansı növlәri vardır?

•

superkalk, verilәnlәr bazasını idarә edәn, mәtni axtarış vә s.
sәs işlәyәn, rәng işlәyәn, mәtn işlәyәn, rәqәm işlәyәn vә s.
ümumi tәyinatlı, üsulyönlü, problemyönlü, qlobal şәbәkә üçün vә s.
ümumi tәyinatlı, üsulyönlü, problemyönlü, qlobal şәbәkә üçün vә s.
audiovideo multimedia mәsәlәlәrini hәll edәn vә s.

352 Tәtbiqi proqram paketi dedikdә, nә başa düşülür?

•

müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәll üçün tәyin olunmuş disk paketi
müәyyәn problem oblastına aid mәsәlәlәr üçün olan kompleks proqram
müәyyәn sinif obyektlәrin idarә edilmәsi üçün olan kompleks proqram
müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәll üçün tәyin olunmuş kompleks proqram
müәyyәn predmet oblastına aid mәsәlәlәri hәll edәn disk paketi

353 Tәtbiqi proqram paketi nә üçündür?

•

mәsәlә hәlli gedişindә operativ yaddaşa avtomatik müraciәt üçün
mәsәlә hәlli gedişindә kompüter resurslarına avtomatik müraciәt üçün
mәsәlә hәlli gedişindә istifadәçi ilә dialoq yaratmaq üçün
istifadәçi mәsәlәsinin hәllini tam avtomatlaşdırmaq üçün
mәsәlә hәlli gedişindә xarici yaddaşa avtomatik müraciәt üçün

354 Tәtbiqi proqram tәminatı necә işlәyir?
girişçıxış qurğuları vasitәsilә istifadәçi ilә әlaqәdә işlәyir

•

prosessorla qarşılıqlı әlaqәdә işlәyir
ӘSdәn asılı olmadan, sәrbәst surәtdә işlәyir
sistem proqram tәminatının, xüsusәn dә ӘSin idarәsi altında işlәyir
operativ vә xarici yaddaş qurğuları ilә әlaqәdә işlәyir

355 Tәtbiqi proqram tәminatı dedikdә, nә başa düşülür?

•

nәzәri mәnası bәlli olan tәtbiqi proqramlar
tәtbiqi proqram paketlәri toplusu
tәtbiqi mәsәlәlәri hәll edәn proqramlar toplusu
istifadәçi mәsәlәsini hәll edәn proqramlar toplusu
icraya hazır proqramlar toplusu

356 Windowsda kompyuterә yeni qurğu üçün Óñòàíîâêà îáîğóäîâàíèÿ/Add Hardware proqramından istifadә
edilir. Bu proqram hansı qovluqda yerlәşir?

•

Мои документы/My Documents
MicroSoft Outlook
Корзина/Recycle Bin
İnternet Explorer
Панель управления/Control Panel

357 Aşağı sәviyyәdәki obyektlәrin yuxarı sәviyyәdә yerlәşәn obyektlәrdәn asılılığını göstәrilәn model?

•

Cәdvәl
İyerarxiya
Şәbәkә
Relyasiya
Qrafik

358 Metodyönümlü(istinad) tәtbiqi proqram paketlәrinә daxildir:

•

Şәbәkә modellәri, kütlәvi xidmәt mәsәlәsi
Riyazi statistika, qrafika, şәbәkә
Optimallaşdırma, riyazi üsullar,şәbәkә modellәri
Riyazi üsullar, riyazi statistika, qrafika

359 Tәtbiqi proqram tәminatının başlıca tәyinatı:

•

Servis xidmәtlәrin göstәrilmәsi
Kompyuterә әlavә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
Әmәliyyat sistemlәrinin imkanlarını genişlәndirmәk
İstifadәçinin konkret mәsәlәsinin işlәnib hazırlanması vә yerinә yetirilmәsi
İnterfeysinin imkanlarını genişlәndirmәk

360 Tәtbiqi proqram tәminatına daxildir:

•

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

361 Redaktorun әsas mәqsәdi:

•

Tәsvirlәrin yaradılması vә dәyişdirilmәsi
İstifadәçinin imkanlarını genişlәndirmәk vә tәsvirlәrin yaradılması
Cәdvәllәrdә hesablamaların aparılması
Mәtnlәrin, qrafiki mәlumatların vә tәsvirlәrin yaradılması vә dәyişdirilmәsi

İstifadәçinin imkanlarını genişlәndirmәk

362 Office proqramları hansı növ proqram paketlәrinә aid edilә bilәr:

•

İnstrumental proqramlara
Әmәliyyat sistemlәrinә
Xidmәti proqram paketlәrinә
Ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketlәrinә
Sistem proqramlara

363 Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemi:

•

Әmәliyyat sistemidir
Xüsusi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketidir
İdarәetmәnin tәşkili üçün istifadә olunan proqram paketidir
Ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketidir
Sistem proqram paketidir

364 Nәşriyyat sistemlәrinin xarakterik cәhәti nәdir?

•

jurnal çap etmәk
kitab çap etmәk
sәnәdlәri nüsxәlәşdirmәk
mәtn vә qrafik redaktorların imkanlarını birlәşdirmәsi
qәzet çap etmәk

365 Qrafik redaktor nә iş görür vә hansı redaktor çox tәtbiq edilir?

•

qrafik sәnәdlәri: diaqram, şәkil, cizgi vә cәdvәllәri çap edir. PhotoShop
qrafik sәnәdlәri: diaqram, şәkil, cizgi vә cәdvәllәri çap edir. Fanvision
qrafik sәnәdlәri: diaqram, şәkil, cizgi vә cәdvәllәri çap edir. Boieng Graf
qrafik sәnәdlәri: diaqram, şәkil, cizgi vә cәdvәllәri emal edir. Paint
qrafik sәnәdlәri: diaqram, şәkil, cizgi vә cәdvәllәri çap edir. CorelDraw

366 Mәtn redaktoru nә iş görür vә hansı redaktor çox tәtbiq edilir?

•

mәtni qovluğa yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. Leksikon
mәtni diskә yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. ChiWriter
mәtni yaddaşa yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. Word Perfect
mәtni fayla yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. Microsoft Word
mәtni ekrana yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. MultiEdit

367 Redaktor nәdir?

•

bir növ faylı yaratmağa, işlәmәyә vә lәğv etmәyә imkan verәn proqramdır
bir növ informasiyanın redaktәsini reallaşdıran proqramdır
bir növ informasiyanın emal texnologiyasını reallaşdıran proqramdır
Mәtn, qrafik vә digәr verilәnlәrin emalı üçün olan tәtbiqi proqram paketidir
informasiya üzәrindә hәr cür әmәliyyat aparmağa imkan verәn proqramdır

368 İnteqrasiya edilmiş paketin ümumi tәyinatlı paketdәn әsas fәrqi?

•

Cәdvәllәrdә hesablamaların aparılması keyfiyyәtinin yüksәk olması
Mәlumatlar bazasını yaratmaq imkanına malik olmaq
İstifadәçinin imkanlarını genişlәndirmәk xüsusiyyәti
Әlavә modullar kimi, digәr komponentlәr daxil edilә bilәr
Tәsvirlәrin yaradılması vә dәyişdirilmәsi xüsusiyyәti

369 İnformasiyanın saxlanması prosesi hansı mәqsәdlә apaılır?

•

•

ötürmә vә emal vaxtları arasında saxlamaq mәqsәdi ilә
gәlәcәkdә istifadә etmәk mәqsәdi ilә
başqa mәsәlәlәrin hәllindә istifadә etmәk mәqsәdi ilә
başqa istifadәçilәrin istifadә etmәsi mәqsәdi ilә
başqa informasiya ilә birgә istifadә etmәk mәqsәdi ilә

370 İnformasiyanın ötürülmәsini icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

•

kabel, telefon, teleqraf, peyk, modem vә s.
sәs, rәng, iy, dad vә s.
kitab, qәzet, jurnal vә s.
metal naqil, optik naqil, radio, televiziya, faks vә s.
hava, su, metal, radiodalğa vә s.

371 İnformasiyanın toplanmasını icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

•

telefon, televiziya, maqnitofon, radioqәbuledici, teleqraf vә s.
sayğaclar, tәrәzilәr, saatlar, ölçü cihazları, qeydedici cihazlar vә s.
kitab, qәzet, jurnal, şәkil, sxem vә s.
reklam lövhәlәri, marşrut göstәricilәri, marşrut cәdvәllәri vә s.
mәlumat lövhәlәri, displey ekranı, reklam çarxları vә s.

372 MS DOS әmәliyyat sistemini tәkrar yüklәmәk üçün eyni zamanda hansı düymәlәri sıxmaq lazımdır?

•

Ctrl+End+Del
Ctrl+Alt+Del
Shift+ Ctrl+Alt
Stift+Alt+ Del
Shift +Ctrl+ Del

373 İnformasiyanın ötürülmәsi prosesi hansı mәqsәdlә apaılır?

•

toplanmış informasiyanı saxlama mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә
ttoplanmış informasiyanı icra mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә
toplanmış informasiyanı tәlәbat mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә
toplanmış informasiyanı istehlak mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә
toplanmış informasiyanı emal mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә

374 İnformasiyanın toplanması prosesi hansı mәqsәdlә apaılır?

•

qәbul edilәcәk qәrarı hazırlamaq mәqsәdi ilә
öyrәnilәn obyektin vәziyyәti haqqında mәlumat alınması mәqsәdi ilә
verilәnlәr bazasını lazımi informasiya ilә doldurmaq mәqsәdi ilә
hәll edilәcәk mәsәlәni ilkin verilәnlәrlә tәmin etmәk mәqsәdi ilә
istifadәçi sorğularına cavab vermәk mәqsәdi ilә

375 İnformasiya proseslәrinin gedişi üsulları hansılardır?

•

adi, mexaniki, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik
adi, mexaniki, kompleks mexaniki, yarımavtomatik vә avtomatik
adi, mexaniki, kompleks mexaniki, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik
adi, mexaniki, yarımavtomat, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik
adi, mexaniki, elektromexaniki, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik

376 İnformasiya proseslәrinә nәlәr aiddir?

•

informasiyanın toplanması, ötürülmәsi, saxlanması, emalı vә tәqdimatı
informasiyanın miqdarının ölçülmәsi vә dәyişdirilmәsi
informasiyanın hәcminin ölçülmәsi vә dәyişdirilmәsi

informasiyanın kәmiyyәtinin ölçülmәsi vә dәyişdirilmәsi
informasiyanın keyfiyyәtinin ölçülmәsi vә dәyişdirilmәsi

377 İnformasiya prosesi dedikdә, nә başa düşülür?

•

qeyrimüәyyәnliyin lәğvi prosesi
informasiya üzәrindә icra edilәn әmәliyyatlar toplusu
qeyrimaddi proses
qeyrienergetik proses
virtual proses

378 Vizual proqramlaşdırma nәyә әsaslanır?

•

vizual hadisәnin tәsvirinә
vizual hadisәyә
vizual obyektә
obyektyönlü vә hadisәyönlü proqramlaşdırmaya
vizual obyektin tәsvirinә

379 Hadisәyönlü proqramlaşdırma nәyә әsaslanır??

•

hadisәnin emalına
hadisә anlayışına
hadisәyә
obyektyönlü proqramlaşdırmaya
hadisәnin tәsvirinә

380 Obyektyönlü proqramlaşdırmanın üslubu nәyә әsaslanır?

•

obyektin xassәlәrinә
obyektin tәsvirinә
obyektә
obyekt anlayışına
obyektin emalına

381 Mәntiqi proqramlaşdırma dilindә proqram nәdәn tәşkil olunur?

•

obyekt vә mәqsәd arasındakı sabit elementin tәyinindәn
obyektin tәyinindәn
obyekt vә mәqsәd arasındakı nisbәtin tәlimindәn
obyekt vә mәqsәd arasındakı nisbәtin tәyinindәn
obyekt vә mәqsәd arasındakı dәyişәn elementin tәyinindәn

382 Mәntiqi proqramlaşdırmanın әsas anlayışı nәdir?

•

sabit
münasibәt
ifadә
nisbәt
dәyişәn

383 Mәntiqi proqramlaşdırma dili harada istifadә olunur?

•

axtarış mәsәlәlәrinin hәllindә
axtarış proqramlarında
mәntiqi oyun proqramlarında
süni intellekt sistemlәrindә
mәntiqi mәsәlәlәrin hәllindә

384 Funksional dillәrdә proqram nәlәrdәn tәşkil olunur?

•

icrası lazım olan әmәl vә operandların tәsvirindәn
icrası lazım olan blok vә atributların tәsvirindәn
icrası lazım olan operator vә parametrlәrin tәsvirindәn
hesablanması lazım olan funksiya vә ifadәlәrin tәsvirindәn
icrası lazım olan addım vә hadisәlәrin tәsvirindәn

385 Funksional dillәrin konstruksiyasında әsas rolu nә oynayır?

•

funksiyaların gövdәsi vә funksiyaların çağırılması
strukturlaşmış obyektlәr
skalyar sabitlәr
ifadә
funksiyalar

386 Prosedur proqramlaşdırma dilindә proqram nәlәrdәn ibarәtdir?

•

proseslәr ardıcıllığından
bloklar ardıcıllığından
addımlar ardıcıllığından
operatorlar ardıcıllığından
әmәllәr ardıcıllığından

387 Proqramlaşdırma dillәri, üslub әlamәtinә görә, hansı növlәrә bölünür?

•

prosedur, funksional, mәntiqi, obyektyönlü vә vizual proqramlaşdırma
yüksәk sәviyyәli, aşağı sәviyyәli, strukturlu vә struktursuz proqramlaşdırma
strukturlu, struktursuz, xәtti, qeyrixәtti, simvolik vә vizual proqramlaşdırma
prosedur, funksional, mәntiqi, obyektyönlü, hadisәyönlü vә vizual proqma
prosedur, funksional, obyektyönlü, hadisәyönlü vә vizual proqramlaşdırma

388 Tәtbiqi proqramların tәsnifatı: (Sürәt 22.12.2010 15:27:13)

•

problemyönlü tәtbiqi paketlәr
şәbәkә paketlәri
elektron cәdvәl, mәtn redaktoru
Ümumi tәyinatlı paketlәr
proqram paketlәri, işçi proqramlar

389 Xidmәti proqramlar (Sürәt 22.12.2010 15:26:58)

•

antiviruslar, arxivlәr, utilitlәr
әmәliyyat sistemlәri, texniki xidmәt proqramlar
örtüklәr, tәtbiqi paketlәr
brauzer , rezident, qeyrirezident
utilitlәr,viruslar,örtüklәr

390 Tәtbiqi proqramların tәsnifatı: (Sürәt 22.12.2010 15:04:11)

•

problemyönlü tәtbiqi paketlәr
şәbәkә paketlәri
elektron cәdvәl, mәtn redaktoru
Ümumi tәyinatlı paketlәr
proqram paketlәri, işçi proqramlar

391 Xidmәti proqramlar (Sürәt 22.12.2010 15:03:55)

•

antiviruslar, arxivlәr, utilitlәr

әmәliyyat sistemlәri, texniki xidmәt proqramlar
örtüklәr, tәtbiqi paketlәr
brauzer , rezident, qeyrirezident
utilitlәr,viruslar,örtüklәr

392 Metodyönümlü(istinad) tәtbiqi proqram paketlәrinә daxild

•

Riyazi üsullar, qrafika, sәnayi sahәlәri
Riyazi statistika, qrafika, şәbәkә
Optimallaşdırma, riyazi üsullar,şәbәkә modellәri
Riyazi üsullar, riyazi statistika, qrafika
Şәbәkә modellәri, kütlәvi xidmәt mәsәlәsi]

393 Texniki xidmәt proqramının әsas proqramları:

•

Test proqramı vә әmәliyyat sistemlәri
Tәtbiqi proqram tәminatı vә antivirus proqramları
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә arxivlәşdirmә proqramı
Test proqramı vә xüsusi nәzarәt proqramları
xüsusi nәzarәt proqramları vә Norton Commander

394 Texniki xidmәt proqramının vәzifәsi?

•

Fayl sisteminә vә disklәrә xidmәt
İstifadәçiyә әlavә xidmәt etmәk vә ӘSnin imkanlarını genişlәndirmәk
İstifadәçiyә yeni interfeysin tәqdim edilmәsi
Kompyuterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aşkar etmәk

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

•

Tәtbiqi proqram paketi
Xidmәti proqram sistemlәri
Şәbәkә sistemlәri
Әmәliyyat sistemlәri
Sistem proqramları

396 Yeni informasiya texnologiyası nәdir?

•

Mәtni axtarış texnologiyası
İnternet texnologiyası
multimediya texnologiyası
Vebtexnologiyası
kompüter vә digәr kommunikasiya vasitәlәrinә әsaslanan texnologiya

397 İnformasiya texnologiyası nә demәkdir?

•

verilәni informasiyaya çevirmә әmәliyyatları çoxluğu
informasiyanı istehlak üçün hazırlama әmәliyyatları çoxluğu
informasiya proseslәrini reallaşdıran metodlar vә texnikiproqram vasitәlәri
elә kompüter texnologiyası demәkdir
informasiyanın dәyişdirilmәsi әmәliyyatları ardıcıllığı

398 Kompüter texnologi¬yası nә demәkdir?

•

kompüterdә icra edilәn әmәliyyatlar ardıcıllığı
kompüter texnikasının aparat vә proqram vasitәlәrindәn istifadә texnologiyası
proqramda nәzәrdә tutulan әmәliyyatlar çoxluğu
kompüterin tәtbiqi prosesi
mәsәlәnin kompüter vasitәsilә hәlli

399 İnformasiyanın tәqdimatını icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

•

monitor, printer, mış, tacpad, plotter qrafikçәkәn qurğu vә s.
monitor, printer, qrafikçәkәn qurğu vә s.
monitor, printer, skaner, plotter vә s.
monitor, printer, tacpad, plotter qrafikçәkәn qurğu vә s.
monitor, printer, maus, plotter qrafikçәkәn qurğu vә s.

400 İnformasiyanın emalını icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

•

kompüter, kalkulyator, proqram vә s.
kompüter, kalkulyator, EHM vә s.
kompüter, kalkulyator, prosessor vә s.
kompüter, kalkulyator, prosessor, operativ yaddaş vә s.
kompüter, kalkulyator, yaddaş vә s.

401 İnformasiyanın emalı prosesi hansı mәqsәdlә apaılır?

•

qәrar qәbulunu informasiya ilә asanlaşdırmaq mәqsәdi ilә
qarşıya qoyulan mәsәlәlәrin hәlli mәqsәdi ilә
verilәnlәr bazasının tәrkibini yaxşılaşdırmaq mәqsәdi ilә
istifadәçiyә lazım olan informasiyanı vermәk mәqsәdi ilә
verilәni informasiyaya yaxınlaşdırmaq mәqsәdi ilә

402 İnformasiya axtarışı prosesi hansı mәqsәdlә apaılır?

•

istifadәçi sorğusuna cavab vermәk mәqsәdi ilә
emal üçün lazımi informasiyanı saxlanmışlardan seçmәk mәqsәdi ilә
başqa kompüterә ötürmәk mәqsәdi ilә
qәrar qәbulunda istifadә etmәk mәqsәdi ilә
icraya buraxılmış proqramı informasiya ilә tәmin etmәk mәqsәdi ilә

403 İnformasiyanın saxlanmasını icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

•

sabit, operativ vә xarici yaddaş qurğuları, adapter vә s.
vinçester, flәş, operativ yaddaş, videokart vә s.
prosessor, keşyaddaş, ana plata, kontroller vә s.
kağız, perfolent, perfokart, maqnit lenti, sәrt vә çevik disklәr, flәş vә s
server, provayder, modem, kompüter vә s.

404 Arxivlәşdirmә proqramları nә üçün istifadә olunur?

•

İnterfeysinin imkanlarını genişlәndirmәk
Faylları sıxaraq daha kiçik hәcmdә surәtini çıxararaq onları bir faylda saxlamaq mәqsәdilә
Kompyuterin virusa yoluxmasının qarşısını almaq mәqsәdilә
Әmәliyyat sistemlәrinin imkanlarını genişlәndirmәk
Kompyuterә әlavә xidmәtlәrin göstәrilmәsi mәqsәdilә

405 Test proqramı әsasәn hansı yaddaşda yerlәşir?

•

heç birindә
Keş yaddaşda
Daimi yaddaş qurğusunda
Operativ yaddaşda
Xarici yaddaş qurğusunda

406 Tәtbiqi vә standart proqramların siyahısını ekrana çıxarmaq üçün hansı әmr icra olunmalıdır?
Пуск – Настройка.;

•

•

Пуск – Программы
Пуск – Документы;
Пуск – Справка.;
Пуск – Format.;

407 Süni intellektin tәdqiqatı zamanı hansı әsas istiqamәtlәr mövcuddur?

•

Bionik istiqamәt
Bionik vә proqram praqmatik
Proqrampraqmatik
Heç biri
Labirint axtarış vә bionik istiqamәt

408 Müştәriserver arxitekturasının әsas üstünlüyü nәdir?

•

bu arxitekturada verilәnlәr bazası paylanmış şәkildә tәşkil edilir
burada kollektiv işlә yanaşı, fәrdi işlәmәk imkanları da var
bu arxitekturada şәbәkә trafikası ilә bağlı problem olmur
bu arxitekturada şәbәkә resurslarından daha asan istifadә edә bilir
bu arxitekturada şәbәkә trafikası ilә bağlı konflikt problemi olmur

409 Müştәriserver arxitekturasında sever nәdir?

•

şәbәkә resursunu sifariş edәn proqram
şәbәkә resursunu idarә edәn proqram
şәbәkә resursunu istifadә edәn proqram
şәbәkә resursunu tәnzimlәyәn proqram
şәbәkә resursunu planlaşdıran proqram

410 Kompüter şәbәkәsinin resursu dedikdә, nә başa düşülür?

•

serverdәki prosessorun mәhsuldarlığı, yaddaşın tutumu vә s.
verilәnlәr bazaları, fayl sistemlәri, poçt xidmәti, mәtbuat xidmәti vә s.
şәbәkәnin proqram tәminatı, informasiya tәminatı vә s.
şәbәkә trafikasının imkanı, adapterlәrin bufer tutumu vә s.
şәbәkәdәki prosessorların ümumi mәhsuldarlığı, ümumi yaddaş tutumu vә s.

411 Serverin tipi nә ilә tәyin olunur?

•

gördüyü işin mahiyyәti ilә
yerinәyetirdiyi funksiyanın xarakteri ilә
şәbәkәdәki roluna әsasәn
şәbәkәdәki mövqeyinә әsasәn
onun idarә etdiyi resursun növü ilә

412 Fәrdi verilәnlәr bazasının yaradılması vә istifadә olunması üçün...

•

Access, FoxPro, dBase vә s. kimi VBİSlәrdәn istifadә olunur
Access, dBase, Paradox vә s. kimi VBİSlәrdәn istifadә olunur
Excel, dBase, Paradox vә s. kimi VBİSlәrdәn istifadә olunur
Access, FoxPro, Paradox vә s. kimi VBİSlәrdәn istifadә olunur
Excel, FoxPro, Paradox vә s. kimi VBİSlәrdәn istifadә olunur

413 Kompüter şәbәkәsi nәdir?

•

müxtәlif konfiqurasiyalı emalötürmә sistemidir
protokolların kömәyi ilә informasiya mübadilәsinә imkan verәn sistemdir
kompüterlәrarası informasiya ötürәn sistemdir
informasiya emaledici vә ötürücü sistemdir

müxtәlif topologiyalarla qurulmuş ötürmә sistemidir

414 Kompüterlәri birbiri ilә necә әlaqәlәndirirlәr?

•

telekommunikasiya vasitәlәrikabellәr, şәbәkә portları, domenlәr vә s. ilә
telekommunikasiya vasitәlәrikabellәr, şәbәkә drayverlәri, domenlәr vә s. ilә
telekommunikasiya vasitәlәrikabellәr, şәbәkә adapterlәri, modemlәr vә s. ilә
telekommunikasiya vasitәlәrikabellәr, şәbәkә drayverlәri, modemlәr vә s. ilә
telekommunikasiya vasitәlәrikabellәr, şәbәkә adapterlәri, domenlәr vә s. ilә

415 Protokol dedikdә, nә başa düşülür?

•

informasiya ötürәn proqram
şәbәkәdә informasiya mübadilәsinin aparılması üzrә standart qaydalar
işin aparılmasının ciddi formal ardıcıllığından ibarәt standart qaydalar
kompüterlәrarası formal standart dil
informasiya ötürәn sxem

416 Lokal kompüter şәbәkәsi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

konkret rәhbәrliyi olan kompüter şәbәkәsi
mәhdud mәkanda yerlәşәn vә digәr şәbәkәyә çıxışı olan kompüter şәbәkәsi
bir müәssisәdә yerlәşәn kompüterlәri birlәşdirәn şәbәkә
12 kmlik mәsafәdә yerlәşәn kompüterlәri birlәşdirәn şәbәkә
adi telefon rabitәsinә әsaslanan kompüter şәbәkәsi

417 Bunlardan hansı marşrutizator deyil?

•

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

418 28800bit/saniyә informasiyanı ötürәn modem 2 sәhifә mәtni (3600 bayt) nә qәdәr vaxta ötürә bilәr?

•

1 dәqiqәyә
1 saata
Heç biri düz deyil
1 saniyәyә
1 günә

419 Modem nәdir?

•

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

420 Qlobal şәbәkәlәrdә istifadәçilәr arasında mәsafә nә qәdәr olmalıdır?

•

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

421 Müştәriserver arxitekturasında müştәri nәdir?

•

şәbәkә resursunu tәnzimlәyәn proqram
şәbәkә resursunu istifadә edәn proqram
şәbәkә resursunu sifariş edәn proqram
şәbәkә resursunu idarә edәn proqram
şәbәkә resursunu planlaşdıran proqram

422 Kompüter şәbәkә arxitekturasının müxtәlif sәviyyәlәrinin uyğunluğunu tәmin edәn proqram nә adlanır?

•

format
protokol
ümumi standart
interfeys
Heç biri düz deyil

423 Şlüzün әsas tәyinatı nәdir?

•

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

424 Körpü nnәdir?

•

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

425 Faylserver texnologiyasının mahiyyәti nәdir?

•

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

426 Reqional şәbәkәlәrdә istifadәçilәr arasında mәsafә nә qәdәr ola bilәr?

•

1020 km.
1000015000 km;
10 1000 km;
40005000 km;
10000 kmә qәdәr;

427 Aşağıda verilmiş topologiyalardan hansı ardıcıl konfiqurasiyalı topologiya deyil?

•

Heç biri düz deyil
ümumşin
zәncirvari
ulduzvari
halqavari

428 Lokal kompüter şәbәkәlәrindәki kompüterlәrin birbirindәn uzaqlığı maksimum nә qәdәr ola bilәr?

•

Heç biri düz deyil
10 km
1km

2 km
100 km

429 Kompüter şәbәkәsini yaratmaq üçün әsas nәlәrin olması vacibdir?

•

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

430 Kommunikasiya edilmiş keyfiyyәtli telefon xәtti nә qәdәr informasiya ötürә bilәr?

•

1 K bayt/saniyә
100 Kbayt/saniyә
Heç biri düz deyil
56,6 Kbayt/saniyә
1 Mbayt/saniyә

431 Burada yüksәk sәviyyәli domen hansıdır?

•

htm vә anl
az
htm
anl
Heç biri düz deyil

432 İnternetdә istifadәçini tәmin edәn tәşkilat necә asdlanır?

•

Heç biri düz deyil
server
provayder
domen
host

433 Şәbәkә resurslarınısaxlayan vә paylayan kompüter necә adlanır?

•

Heç biri düz deyil
server
domen
işçi stansiya
terminal

434 Kompüter telekommunikasiyası nә demәkdir?

•

istufadәçilәr arasında informasiyanın çәbәkәyә verilmәsidir
bir neçә kompüterin vә proqramların vahid bir şәbәkәdә birlәşmәsidir
diskert vasditәsilә informasiyanın bir kompüterdәn digәrinә keçirilmәsidir
verilәnlәrin bir kompüterdәn digәrinә uzaq mıәsafәdәn ötürülmәsidir
Heç biri düz deyil

435 UTF8 kodlaşdırma sistemindә 16 bit kod şәrq dillәri simvolları üçün neçә baytla ifadә edilir?

•

2 baytla
5 baytla
3 baytla
4 baytla

436 Tәsvirlәrin kodlaşdırılması modelindәn ikisi aşağıada verilir. Onları tapın.

•

Cümlә modeli, ifadә modeli
Fayl modeli, qrafikmodeli
rast modeli, 3D modeli
mәtn modeli, vektor odeli

437 Latın әlifbasının neçә müxtәlif kodirovkası vardır?

•

üç (MS DOS, Windows, Macintosh)
iki (MS DOS, Windows)
beş (MS DOS, Windows, Macintosh, KOU8, İSO)
bir (MS Windows)

438 RGB sistemi nәyin kodlaşdırılması üçündür? )

•

sәs informasiyasının
әdәdi informasiyanın
mәtni informasiyanın
qrafiki informasiyanın

439 İnformasiyanın strukturunu nә müәyyәn edir?

•

informasiyanin uzunluğu.
informasiyanin tәrkib vahidlәrinin qarsiliqli әlaqәsi;
kodlaşdırmanın sәviyyәsi;
bayt, kilobayt, meqobayt, qiqabayt;
informasiyanin dәyişmә sәrhәdi;

440 ASCIIdә 031ә qәdәr kodlar nә üçün istifadә edilir

•

Әlifbanın baş hәrflәri üçün
İdarәetmә kodlar üçün
Xüsusi simvollar üçün
Hesab әmәllәri vә xüsusi işarәlәr üçün
Riyazi simvollar üçün

441 Arif informatikadan 50 bal yığdı cümlәsi neçә maşın sözüdür?

•

10
45
7
35
17

442 1 bayt ilә neçә simvolu kodlaşdırmaq mümkündür?

•

256
65536
512
132
128

443 Kodlaşdırma metodu nәdir?

•

rәqәm vә analoq verilәnlәrinin mәcmuudur
yazının informasiya elementlәri ilә verilәnlәr elementi arasında uyğunluqdur
verilәnlәrin şәrti simvollarla ifadә edilmәsidir
raqam verilәnlәrinin analoq siqnallarına çevrilmәsidir

444 İlk kodlaşdırma sisteminin kim ixtira etmişdir?

•

S.Morze
F. Bekon
K.Murrey
V.Bodo

445 Hansı kod sistemi UNİX әmәliyyat sisteminin idarәsi altında işlәyir?

•

Windows 25 kodlaşdırma sistemi
Unikode kodlaşdırma sxemi
Morze kodu
KOU8p kodlaşdırma sxemi

446 Bunlardan hansı kodlaşdırma sistemi deyil?

•

Simon sistemi
Bodo sistemi
Morrey sistemi
Morze sistemi

447 Bit nәdir?

•

informasiyanin minimal vahididir
alqoritm elementidir
mәntiqi elementdir
proqramlaşdırma dilinin konstantıdır

448 Bir mәrtәbәli 2lik әdәddә nә qәdәr informasiya kәmiyyәti vardır?

•

3 bit
1 bayt
1 bit
4 bit

449 Analoq kodlaşdırmasını reallaşdıran texniki sistem hansıdır?

•

rәqәmlәri qәbul edәn vә ötürәn qurğular
elektron informasiyaları qәbul edәn qurğular
elektrik siqnallarını qәbul edәn vә ötürәn qurğular
radiosiqnalları qәbul edәn vә ötürәn qurğular

450 Aşağıda iki kodlaşdırma sxemi verilmişdir. Onları tapın.

•

yazı kodlaşdırılması, mәtn kodlaşdırılması
analoq kodlaşdırılması,cedvel kodlasmasi
elementar kodlaşdırma, mürәkkәb kodlaşdırma
rәqәm kodlaşdırılması, qrafiki kodlaşdırma

451 әn böyük informasiya tutumu hansı fayldadır?

•

1 dәqiqәlik audioklipdә
1 dәqiqәlik videokliplәr
100x100 ölçüdә ağqara şәkildә
1 sәhifә mәtndә

452 İnformasiyanın tәdqiqat aspektlәri:

•

praqmatik, qrammatik, semantik
semantik, sintaksis, praqmatik
sintaksis, qrammatik, fonetik

semantik, morfoloji, fonetik
fonetik, praqmatik, semantik

453 İnformasiyanın qeyd edilmәsi vә vasitәlәri:

•

mәtn simvol, hәrf, işarә
mәtnsimvol, qrafika, say sistemi;
kodlaşdırma vә modulyasiya;
mәtnsimvol, qrafika, sәs, rәqәm;
rәqәm, hәrf, söz, elan

454 İnsan informasiyanı әn çox necә alır?

•

hiss etmәklә.
oxumaqla;
eşitmәklә;
görmәklә;

455 İnformasiya nәdir?

•

obyektin yeri vә bilik
hadisә haqqında mәlumat
obyektin ölçüsü, verilәn
obyekt vә hadisәlәr haqqında әldә edilmiş mәlumat, bilik, verilәnlәr
xәbәr, obyektin xassәlәri

456 İnformasiya vә verilәn anlayışları hansı halda eynilәşir?

•

saxlama zamanı
istifadә zamanı
tәqdimetmә zamanı
ötürmә zamanı
emal zamanı

457 Tipinә görә verilәnlәr neçә qrupa bölünür vә hansılardır?

•

3: әdәdi, sәtri vә qarışıq tipli verilәnlәr
4: hesabi, mәtn, mәntiqi vә sәtr tipli verilәnlәr
3: hesabi, mәtn vә mәntiqi tipli verilәnlәr
4: hesabi, mәtn, mәntiqi vә göstәriçi tipli verilәnlәr
4: әdәdi, sәtri, tam vә qarışıq tipli verilәnlәr

458 Verilәnin qiymәti nәyi ifadә edir??

•

verilәnә ehtiyacın dәrәcәsini
verilәnin yararlılığını
verilәnin kәmiyyәtini
verilәnin özünü
verilәnin faydalılığını

459 Verilәnin adı nәyi ifadә edir?

•

onun yaddaşdakı yuvasının nömrәsini, mәsәlәn, 0001, 0002, 0003 vә s.
onun quruluşunu, mәsәlәn, rekvizit, göstәrici, yazı vә s.
onun tipini, mәsәlәn, mәtn, әdәd, sәs vә s.
onun mәnasını, mәsәlәn, çәkisini, ölçüsünü, rәngini vә s.
onun ranqını, mәsәlәn, analitik, sintetik, icmal vә s.

460 Verilәnlәr, ümumi halda, hansı xarakteristikaları ilә tәyin olunurlar?

•

ad, format, şablon vә qiymәt xarakteristikaları ilә
ad, qiymәt, tip vә ölçü xarakteristikaları ilә
ad, qiymәt, ölçü vә struktur xarakteristikaları ilә
ad, qiymәt, tip vә struktur xarakteristikaları ilә
ad, format, ölçü vә qiymәt xarakteristikaları ilә

461 İnformatika necә elmdir?

•

tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә tәtbiq edilәn elmlәrarası elmdir
tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә tәtbiq edilәn fundamental elmdir
tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә tәtbiq edilәn texniki elmdir
informasiya proseslәri haqqında fundamental elmdir
tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә tәtbiq edilәn birlәşdirici elmdir

462 Kompüter hansı iki aspektin vәhdәtidir?

•

prosessor vә yaddaş
magistral vә modul
qurğu vә drayver
aparat vә proqram
elektron vә elektromexaniki

463 Konseptual model...

•

әvvәlcә infoloji modelә, sonra isә dataloji modelә çevrilir
әvvәlcә kompüter modelinә, sonra isә imitasiya modelinә çevrilir
әvvәlcә riyzi modelә, sonra isә informasiya modelinә çevrilir
әvvәlcә kompüter modelinә, sonra isә informasiya modelinә çevrilir
әvvәlcә riyazi modelә, sonra isә imitasiya modelinә çevrilir

464 Riyazi modelin reallaşdırılması üçün nә edilir?

•

kompüter işә qoşulur
bloksxemә müvafiq proqram yazılır
bloksxem tәrtib edilir
hәll alqoritmi vә proqram hazırlanır
verilәnlәr bazası yaradılır

465 Konseptual model nә üçündür?

•

obyektin funksional modelini qurmaq üçün
obyektin iqtisadiriyazi modelini qurmaq üçün
obyektin iqtisadi modelini qurmaq üçün
obyektin riyazi modelini qurmaq üçün
obyektin imitasiya modelini qurmaq üçün

466 Formallaşdırma mәrhәlәsindә nә iş görülür?

•

tәdqiqat obyektinin kanonik modeli qurulur
tәdqiqat obyektinin ekstensional modeli qurulur
tәdqiqat obyektinin instensional modeli qurulur
tәdqiqat obyektinin konseptual modeli qurulur
tәdqiqat obyektinin infoloji modeli qurulur

467 İKT elminin perspektiv tәtbiqi sahәlәri hansılardır?
Kompüter qrafikası, rahat interfeyslәr vә multimedia texnologiyaları
Kompüter qrafikası, geoinformasiya sistemlәri vә neyroşәbәkәlәr
Kompüter qrafikası, rahat interfeyslәr vә korporativ şәbәkәlәr

•

•

Multimedia, qrafika, intellektual interfeyslәr, neyro vә korporativ şәbәkәlәr
Multimedia texnologiyaları, rahat interfeyslәr vә korporativ şәbәkәlәr

468 İnformasiya texnologiyaları hansı elmi istiqamәtә aiddir?

•

texniki elmdir: texniki informatikanın bölmәsidir
humanitar elmdir: tәtbiqi informatikanın bölmәsidir
riyazi elmdir: nәzәri informatikanın bölmәsidir
texniki elmdir: fundamental informatikanın bölmәsidir
riyazi elmdir: tәtbiqi informatikanın bölmәsidir

469 İKTİnformasiya vә kommunikasiya texnologiyaları elmi nәyi öyrәnir?

•

informasiya proseslәrinin sәmәrәli tәşkili üsullarını
informasiyanın sәmәrәli emalı vә ötürülmәsi üsullarını
informasiyanın sәmәrәli saxlanmasının tәşkili prinsiplәrini
informasiya emalının sәmәrәli metodlarını
informasiyanın optimal dәyişdirilmәsi qaydalarını

470 İnformasiya texnologiyası dedikdә, nә başa düşülür?

•

informasiyanın emalı vә istifadәsi ilә bağlı әmәliyyatlar zәnciri
informasiyanın saxlanması vә emalı ilә bağlı әmәliyyatlar zәnciri
informasiya emalı ilә bağlı әmәliyyatlar zәnciri
konkret informasiyanın emalı prinsiplәri, metodları vә vasitәlәri
informasiyanın emalı vә ötürülmәsi ilә bağlı әmәliyyatlar zәnciri

471 Kompüter texnologiyası dedikdә, ...

•

konkret informasiyanın emalı vә ötürülmәsi texnologiyası başa düşülür
konkret informasiyanın emalı texnologiyası başa düşülür
informasiya vә kommunikasiya texnologiyası başa düşülür
aparat vә proqram vasitәlәrindәn istifadә texnologiyası başa düşülür
konkret informasiyanın saxlanması vә emalı texnologiyası başa düşülür

472 İnformasiya texnologiyası ilә kompüter texnologiyasının nә fәrqi var?

•

bunlar bir araya sığmayan anlayışlardır
heç bir fәrqi yoxdur
ikinci birincidәn geniş anlayışdır
birinci ikincidәn geniş anlayışdır
bunlar sinonim anlayışlardır

473 İnformasiyanın hәcmi nәyi ifadә edir?

•

ötürmә vaxtının uzunluğunu
informasiya daşıyıcılarının mәcmusunu
informasiyanın yaddaşda tutduğu yeri
informasiya daşıyan simvolların sayını
kompüter yaddaşının tutumunu

474 İnformasiyanın miqdarı nәyi ifadә edir?

•

lәğv edilәn tәrәddüdü
lәğv edilәn anlaşılmazlığı
lәğv edilәn namәlumluğu
lәğv edilәn qeyrimüәyyәnliyi
lәğv edilәn inamsızlığı

475 İnformasiyanın hәcmi nә ilә ölçülür?

•

Giqobaytla
Kilobaytla
baytla
bitlә
Meqabaytla

476 İnformasiyanın miqdarı nә ilә ölçülür?

•

Giqobaytla
Kilobaytla
baytla
bitlә
Meqabaytla

477 Verilәn dedikdә, nә başa düşülür?

•

ötürülmәsi tәlәb olunan mәlumat
gәlәcәkdә istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulan mәlumat
baş vermiş hadisә barәdә gerçәk fakt
texniki vasitәlәrdә formal şәkildә tәsvir olunan (kodlaşdırılan) mәlumat
saxlanılması vacib olan mәlumat

478 İnformasiyanın xassәlәri hansılardır?

•

alqoritmlik, uyuşanlıq, açıqlıq, mәnalılıq vә s.
dәqiqlik, aktuallıq, uyuşanlıq, açıqlıq vә s.
faydalılıq, tamliq, hәqiqilik, qiymәtlilik vә s.
gerçәklik, tamlıq, mәqamlılıq, dәqiqlik vә s.
müәyyәnlik, strukturluluq, açıqlıq, tәzәlik vә s.

479 İnformasiya...

•

istifadә edilmәk üçün ötürülәn verilәndir
istifadә edilmәk üçün saxlanmış mәlumatdır
emal edilmiş verilәnlәrdir
mәqsәdyönlü istifadә edilәn mәlumat vә biliklәrdir
istifadә edilmәk üçün әldә edilmiş bilikdir

480 Yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri nә vaxt yaradılmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:43:11)

•

1951ci ildә
1946cı ildә
XX әsrin ikinci yarısında
XX әsrin birinci yarısında

481 SSRİdә ilk EHM nә vaxt yaradılıb? (Sürәt 22.12.2010 11:42:56)

•

1951ci ildә
XX әsrin 1ci yarısında
XX әsrin 60cı illәrindә
XIX әsrdә

482 SSRİdә ilk EHM hansıdır? (Sürәt 22.12.2010 11:42:37)

•

Minsk32
Strela
BESM

İBM PC

483 Rәqәm hesablama maşınının әsas prinsirlәri kim tәrәfindәn işlәnmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:41:37)

•

Con fon Neyman
Blez Paskal
Q.V.Leybnis
Ç.Bebbic

484 IV nәsil EHMlәrin әsas element bazası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:41:22)

•

çox böyük inteqral sxemlәr (ÇBİS)
elektron lampaları
yarımkeçiricilәr
böyük inteqral sxemlәr (BİS)

485 III nәsil EHMlәrin element bazası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:41:08)

•

inteqral mikrosxemlәr
tranzistorlar
çox böyük inteqral sxemlәr (SBİS)
böyük inteqral sxemlәr (BİS)

486 II nәsil EHMlәrin elektron bazası nәdәn tәşkil edilmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:40:53)

•

böyük inteqral sxemlәrdәn (BİS)
inteqral sxemlәrdәn
yarımkeçiricilәrdәn
elektron lampalardan

487 I nәsil EHMlәrin element bazası nәdәn ibarәt olmuşdur? (Sürәt 22.12.2010 11:40:22)

•

reledәn
dişli çarxlardan
elektronvakuum lampalarından
tranzistorlardan

488 Hesablama maşını üçün ilk proqramı kim yazmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:40:06)

•

Pol Allen
Hovard Ayken
Ada Lavleys
Ç.Bebbic

489 EHMin müasir arxitekturasını ilk dәfә kim tәklif etmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:39:46)

•

Norbert Viner
Ada Lavleys
Jorj Bul
Con fon Neyman

490 Bir neçә istifadәçinin bir EHMdә eyni vaxtda, paralel işlәnmәsinә imkan verәn maşınlar hansı nәslә
mәnsubdur? (Sürәt 22.12.2010 11:39:04)

•

III nәslә
IV nәslә
II nәslә
I nәslә

491 Alqoritm nәzәriyyәsi ilk dәfә kimin işindә verilmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:38:44)

•

Allan Tyurinqin
S.A.Lebedevin
B.Paskalin
Ç.Bebbicin

492 EHM nәsil anlayışı nәyi ifadә edir? (Sürәt 22.12.2010 11:38:25)

•

hәr bir ölkәdә yaradılan bütün kompüterlәrin tip vә mәkanlarını
informasiyanın emalı, mühafizәsi vә verilmәsi üçün istifadә edilәn bütün maşınların mәcmuunu
eyni elmi vә texniki prinsiplәr әsasında qurulan EHMlәrin bütün növ vә modellәrini
bütün hesablama maşınlarını

493 İngilis sözü olan kompüter in ilkin mәnası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:38:04)

•

hesablama aparan insan
elektron şua borusu
elektron aparat
teleskop növü

494 İlk proqramlar EHMlәrin hansı nәsildә meydana çıxmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:37:44)

•

IV nәslindә
III nәslindә
II nәslindә
I nәslindә

495 İlk hesablama maşını kim ixtira etmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:37:30)

•

Con fon Neyman
Horbert Viner
Ç.Bul
Ç.Bebbic

496 İlk EHM necә adlanırdı? (Sürәt 22.12.2010 11:37:13)

•

İBM
ENİAK
BESM
Minsk

497 İlk EHM hansı ildә yaradılmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:36:57)

•

1951ci ildә
1949cu ildә
1946cı ildә
1923cü ildә

498 Mәsәlәnin kompüterdә hәllә hazırlanması mәrhәlәlәrinә nәlәr aiddir?

•

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülmәsi, tәqdim edilmәsi
informasiyanın alınması, ölçülmәsi, saxlanması, emalı, ötürülmәsi
informasiyalar üzәrindә yerinә yetirilәn müxtәlif proseslәrin mәcmusu
informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülmәsi
formallaşdırma, modellәşdirmә, alqoritmlәşdirmә vә proqramlaşdırma

499 İnformasiya proseslәri dedikdә, nә başa düşülür?
informasiyanın alınması, ölçülmәsi, saxlanması, emalı, ötürülmәsi
informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülmәsi, tәqdim edilmәsi

•

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülmәsi
informasiyalar üzәrindә yerinә yetirilәn müxtәlif proseslәrin mәcmusu
informasiyanın ölçülmәsi, saxlanması, emalı, ötürülmәsi, tәqdim edilmәsi

500 İnformatikanın әhәmiyyәti nәdir?

•

dünyadakı elektron informasiya resurslarını tәhlil etmәyi öyrәdir
mühakimә vә dәrketmә qabiliyyәtlәrini yüksәlddir
zehni fәaliyyәti intensivlәşdirir
zehni, mәntiqi tәfәkkürü, mühakimә vә tәhliletmә bacarığını artırır
elmi, praktiki biliklәri genişlәndirir

501 İkilik say sistemini ilk dәfә kim tәşklif etmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:36:42)

•

J.Bul
Ç.Bebbic
Q.V.Leybnis
Blez Paskal

502 İlk buraxılan İBM kompüterlәrin markası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:36:26)

•

İBM pentium 1
İBM 286
İBM 386
İBM PDAT

503 İlk buraxılan İBM kompüterlәrin markası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:36:06)

•

İBM pentium 1
İBM 286
İBM 386
İBM PDAT

504 Ölkәmizdә yaradılan II nәsil EHMlәrdәn әn yaxşısı hansı olmuşdur? (Sürәt 22.12.2010 11:35:53)

•

BESM6
BESM
Minsk22
MİSM

505 Ç.Bebbicin maşını, müasir kompüter vә insan beyni arasında ümumi emal xassәsi nәdir? (Sürәt
22.12.2010 11:35:41)

•

estetik informasiyaların emalı
sәs informasiyalarının emalı
mәtni informasiyaların emalı
әdәdi informasiyaların emalı

506 Aşağıdakı cümlәdә bitlәrin sayını tәyin edir: *WORK * IN * THE* FIRM

•

1000
694
45
144
176

507 Bit nәdir?
Hesablama üçün istifadә edilәn vahid

•

İnformasiyanın ötürülmәsi vahidi
İnformasiyanın saxnalılması vahidi
İnformasiyanın әn kiçik ölçü vahidi
İnformasiyanın müqayisә vahidi

508 2^40 bayta bәrabәr olan mәlumatın miqdar vahidi hansıdır?

•

Heç biri
1 Kbayt
1 Qbayt
1 Tbayt
1 Mbayt

509 Informasiyanı ölçmәk üçün әn minimal informasiya vahidi?

•

Gbayt
Kbayt
Bayt
Bit
Mbayt

510 İnformasiyanın tәsvir formaları hansılardır?

•

ilkin vә törәmә.
qrafiki, sәs, simvol;
mәtnsimvol;
yazılı vә şifahi;
qeydiyyatı vә yazılı olması;

511 Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

1 sutka
Kompüterin işçi vәziyyәtdә olduğu müddәtindә
8 saat
Hәmişәlik
1 saat

512 İnformasiyanı müvәqqәti yadda saxlayan qurğu ?

•

Operativ yaddaş
Printer
Vinçester
Monitor
Skaner.

513 Printer nә üçündür?

•

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

514 Operativ yaddaşın әsas xüsusiyyәti
İnformasiyanı uzun müddәt yadda saxlaya bilir
İnformasiyanı translyasiya edir.
Onun tutumu sonsuzdu
İnformasiyanı digәr kompüterlәrә ötürmәyә xidmәt edir

•

•

İnformasiyanı müvәqqәti yadda saxlaya bilir

515 Verilәnlәri әks etdirәn qurğu hansıdır?

•

Disket
Monitor
Printer
Vinçester
Klaviatura

516 Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemindә tәsvir olunur?

•

16lıq
8lik
İxtiyari
10luq
2lik

517 Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

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

518 Kompüter nәdir?

•

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

519 Monitor nә üçündür?

•

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

520 PLOTTER nәdir?

•

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

521 Takt tezliyi nә ilә ölçülür?

•

Meqa herslә
Bit
Meqa hers/san
Piksellә
Meqabaytla

522 Fәrdi kompüterin tәrkib hissәlәri(әsas qurğuları)

•

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

523 İlk Fәrdi kompüterin yaranma tarixi

•

1946
1981
1975
1974
1945

524 Dördüncü nәsil EHMlәr vә onların element bazası:

•

fotonlar
inteqral sxemlәr
yarımkeçirici tranzistorlar
böyük inteqral sxemlәr
lampalar

525 İkinci nәsil EHMlәr vә onların element bazası?

•

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

526 Birinci nәsil EHMlәr vә onların element bazası ?

•

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

527 EHMlәrin nәsillәri necә müәyyәn olunur?

•

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

528 EHM nәdir ?

•

informasiyanı çevirәn qurğu
informasiyanı daxil edәn vә saxlayan qurğu
informasiyanı ötürәn vә saxlayan qurğu
informasiya proseslәrini avtomatlaşdıran elektron qurğu
elektrik qurğu

529 Müasir komputerlәrin әsas arxitekturası kim tәrәfindәn verilib?
Ada Avqusta
Şennon
Paskal

•

•

Con Fon Neyman
Leybnis

530 Klaviatura nә üçündür?

•

Kalkulyatoru әvәz edir
İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
İnformasiyanı emal etmәk üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün
İnformasiyanı çap etmәk üçün

531 İnformasiyanı uzunmüddәtli yadda saxlayan qurğu hansıdır?

•

Skaner
Monitor
Printer
Vinçester;
Operativ yaddaş

532 Sistem blokunda yerlәşәn, riyazi, mәntiqi әmәliyyatları yerinә yetirәn qurğu hansıdır?

•

Disket
Monitor
Operativ yaddaş
Prosessor
Vinçester

533 3,5 düymlük diskin şәrti adı nәdir?

•

heç biri düz deyil
Z;X
C;E
A:,B:
D;F

534 Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

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

535 Fәrdi kompüterin әsas qurğuları hansılardır?

•

Maus, monitor, klaviatura
Monitor, maus, Printer
Printer, Disket
Sistem bloku, monitor, klaviatura
Sistem bloku, Skaner

536 Prosessor nә üçündür?

•

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

537 Enter düymәsinin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir

•

rejimdәn çıxmaq
qovluqları açmaq.
ekranı söndürmәk
daxil etmәk
faylları açmaq.

538 Ekranda görünәn mәlumatları buferә köçürmәk üçün hansı düymәdәn istifadә edilir?

•

heç biri düz deyil
Print Screen
Caps Lock
Shift
Enter

539 Mәrkәzi hissәyә nәlәr aiddir?

•

prosessor, operativ yaddaş qurğusu vә vinçester
prosessor, keşyaddaş vә operativ yaddaş
prosessor, ümumi tәyinatlı registrlәr vә keşyaddaş
hesabmәntiq qurğusu, idarәetmә qurğusu vә daxili yaddaş qurğusu
sistem bloku, ana plata vә kontrollerlәr

540 Neyman arxitekturalı kompüter neçә vә hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

üç hissәdәn – qәbuledici, emaledici, xaricedici
iki hissәdәn – mәrkәzi prosessor vә әtraf qurğulardan
üç hissәdәn – prosessor, yaddaş vә girişçıxış qurğularından
üç hissәdәn – saxlayıcı, emaledici vә tәqdimedici
iki hissәdәn  mәrkәzi vә periferiya

541 Arxitektura kompüterin nәyini әks etdirir?

•

fayl mübadilәsinin tәmәl prinsiplәrini
fәaliyyәtinin tәmәl prinsiplәrini
layihәlәşdirilmәsi, qurulması vә proqram tәminatının ümumi problemlәrini
strukturunun yaradılmasının ümumi prinsiplәrini
tәşkilinin ümumi qanunauyğunluqlarını

542 Kompüterin arxitekturası nәyi tәyin edir??

•

aparatproqram vasitәlәrinin qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi prinsipini
kompüterin tәrkib hissәlәrinin qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi qaydalarını
informasiyanın ümumi emal prinsipini
әmәliyyat sisteminin fәaliyyәt prinsipini
әmәliyyat sisteminin fәaliyyәt prinsipini

543 Kompüterin strukturu nәyi tәyin edir?

•

qurğulararası uyuşanlıq әlaqәlәrini
qurğulararası şaquli әlaqәlәri
qurğular, bloklar, qovşaqlar vә s. vә onlar arasındakı әlaqәlәri
qurğulararası üfqi әlaqәlәri
kompüterin mәntiqi sxemini

544 Kompüterin arxitekturası anlayışı...
idarәetmә aspektini ifadә edir

•

struktur anlayışı ilә eynidir
tәşkil anlayışından fәrqlidir
tәşkil anlayışı ilә eynidir
struktur anlayışından fәrqlidir

545 Arxitekturanın әsas tәrkib hissәsi nәdir?

•

qurğuların sinxronlaşdırılması
magistralmodul prinsipi
aparat vasitәlәri
proqram vasitәlәri
element bazası

546 Kompüterin arxitekturası dedikdә, nә başa düşülür?

•

magistralmodul prinsipi
aparatproqram vasitәlәrinin ümumi prinsiplәri vә xarakteristikaları
qurğuların sinxronlaşdırılması prinsipi
fayl mübadilәsinin ümumi prinsipi
standart quruluş

547 Kompüter siniflәrinin meydanaçıxma ardıcıllığı necәdir?

•

ardıcıl tәsirli, paralel tәsirli, neyrokompüterlәr
böyük, super, orta, mini, mikro kompüterlәr
super, böyük, orta, mini, mikro kompüterlәr
maynfreym, xost maşın, server, işçi stansiya
universal, ixtisaslaşdırılmış, çoxmaşınlı

548 Kompüter nә ilә işlәyir?

•

informasiya ilә
proqramla
operatorlarla
verilәnlәrlә
elektriklә

549 Kompüterlәr qabaritinә vә mәhsuldarlıqına görә necә tәsniflәşdirilir?

•

Blez Paskal, Fon Neyman, Lütfizadә kompüterlәri
universal, ixtisaslaşdırılmış, çoxmaşınlı
maynfreym, xost maşın, server, işçi stansiya
super, böyük, orta, mini, mikro kompüterlәr
ardıcıl tәsirli, paralel tәsirli, neyrokompüterlәr

550 Fәrdi kompüter hansı nәslin nümayәndәsidir?

•

5ci
2ci
3cü
4cü
1ci

551 Kompüter nәsillәri nә ilә fәrqlәnir?

•

tәtbiq imkanları ilә
funksional imkanları ilә
mәhsuldarlığı ilә
element bazası ilә

qabariti ilә

552 3,5 düymlük disklәrin hәcmi nә qәdәrdir?

•

360 MB.
320 MB;
640 MB;
1,44 MB;
1,2 MB;

553 İnformatika kompüterin nәyidir?

•

canı
әtraf mühiti
baş problemi
nәzәri әsası
fәaliyyәt sferası

554 Kompüter informatikanın nәyidir?

•

beyni
mәrkәzi aparatı
әsas alәti
mәhsulu
nüvәsi

555 Klaviaturanın göstәrilәn düymәlәrindәn hansı funksional düymәdir ?

•

F2
Alt
Ctrl
Shift
Bask Spase

556 Kompyuterin yaddaş sistemi aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

registr yaddaş vә keş yaddaş
prosessorun daxilindәki yaddaş vә xarici yaddaş
reğistr yaddaşı, әmәli yaddaş, daimi yaddaş, keş yaddaş vә xarici yaddaş
әmәli yaddaş vә keş yaddaş
dinamik vә statik yaddaş

557 Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

8 saat.
1 sutka;
Kompüterin istismarı müddәtindә;
1 saat;
Kompüterin istismarı müddәtindә;
Hәmişәlik;

558 Fәrdi kompüterin qurğularının tam toplusu:

•

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

559 Fәrdi kompyuterin funksiyaları:

•

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

560 Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

Operativ yaddaşın hәcmi
Takt tezliyi
Prosessor
Klaviatura
Mәrtәbәlilik

561 Alqoritm dedikdә, nә başa düşülür?

•

quruluşu dәyişdirildikdә lazımi nәticә vermәyәn formal yazılış
şәrtlәri dәyişdirildikdә lazımi nәticә vermәyәn formal yazılış
mәsәlә hәlli üçün lazımi әmәliyyatların icra sırasının formal yazılışı
mәsәlә hәlli üçün lazımi әmәliyyatların icra sırasının formal yazılışı
mәntiqi dәyişdirildikdә lazımi nәticә vermәyәn formal yazılış

562 Xüsusi kodlarda tәsvir olunan ikilik әdәdlәri toplayanda nә baş verir?

•

әdәdlәrin rәqәmlәri dә, işarәlәri dә ayrıca әks işarә ilә çıxılır
әdәdlәrin rәqәmlәri dә, işarәlәri dә ayrıca toplanır
әdәdlәrin rәqәmlәri toplanır, işarәlәri isә dәyişdirilir
әdәdlәrin rәqәmlәri ilә yanaşı işarәlәri dә әmәliyyatda iştirak edirlәr
әdәdlәrin rәqәmlәri toplanır, işarәlәri isә çıxılır

563 Mәnfi ikilik әdәdin әlavә kodunu almaq üçün nә etmәk lazımdır?

•

onu әks koda çevirib, böyük mәrtәbәyә 1 әlavә etmәk lazımdır
onu әks koda çevirib, kiçik mәrtәbәyә 2 әlavә etmәk lazımdır
onu әks koda çevirib, kiçik mәrtәbәdәn 1 çıxmaq lazımdır
onu әks koda çevirib, kiçik mәrtәbәyә 1 әlavә etmәk lazımdır
onu әks koda çevirib, kiçik mәrtәbәdәn 2 çıxmaq lazımdır

564 Mәnfi ikilik әdәdin әks kodu necә alınır?

•

işarә mәrtәbәsini dәyişmәdәn digәr mәrtәbәlәrdә konversiya әmәli aparılır
işarә mәrtәbәsini dәyişmәdәn digәr mәrtәbәlәrdә konyunksiya әmәli aparılır
işarә mәrtәbәsini dәyişmәdәn digәr mәrtәbәlәrdә dizyunksiya әmәli aparılır
işarә mәrtәbәsini dәyişmәdәn digәr mәrtәbәlәrdә inversiya әmәli aparılır
işarә mәrtәbәsini dәyişmәdәn digәr mәrtәbәlәrdә implikasiya әmәli aparılır

565 Xüsusi kod dedikdә, nә başa düşülür??

•

bunların heç biri
әlavә kod
әks kod
әks vә әlavә kod
düz kod

566 әdәdlәrin saxlanması vә emal üçün neçә vә hansı koddan istifadә edilir?
2: kәsilmәz vә diskret

•

2: şaquli vә üfqi
2: düz vә әks
3: düz, әks vә әlavә
2: müsbәt vә mәnfi

567 Mәntiqi verilәnlәrin tәsviri üçün nәlәrdәn istifadә edilir?

•

cırlaşdırılmış simvollardan
dizyunksiya, konyunksiya vә inkar funksiyalarından
0 vә 1dәn
“Yalan”—0 vә ya FALSE vә ya F, “Doğru”—1 vә ya TRUE vә ya T
implikasiya, ekvivalentlik, şeffer funksiyalarından

568 Simvol tipli verilәnlәrin tәsviri üçün yaddaşda nә qәdәr yer ayrılır?

•

1 Kbayt
1 bit
5 bayt
1 bayt
5 bit

569 32 mәrtәbәli kompüterdә mantissa vә tәrtib üçün neçә bayt ayrılır?

•

mantissa üçün 4, tәrtib üçün 2 bayt
mantissa üçün 4, tәrtib üçün 1 bayt
mantissa üçün 2, tәrtib üçün 2 bayt
mantissa üçün 3, tәrtib üçün 1 bayt
mantissa üçün 3, tәrtib üçün 2 bayt

570 Sürüşәn nöqtәli (vergüllü) formada mantissa necә olmalıdır?

•

vergüldәn әvvәl әdәdin tam hissәsinә aid qiymәtli rәqәm gәlmәlidir
vergüldәn sonra әdәdin müsbәt tәrtibi gәlmәlidir
vergüldәn sonra ixtiyari qiymәtli rәqәm gәlә bilәr
vergüldәn sonra yalnız qiymәtli rәqәm gәlmәlidir
vergüldәn sonra әdәdin mәnfi tәrtibi gәlmәlidir

571 Hansı әdәdlәr sürüşәn nöqtәli (vergüllü) formada yazılır?

•

yalnız irrasional әdәd
yalnız mәnfi әdәd
yalnız müsbәt әdәd
istәnilәn hәqiqi әdәd
yalnız normal әdәd

572 Sürüşәn nöqtәli formada әdәd necә tәsvir olunur?

•

x=mqp , burada: m  әdәdin kәsr hissәsi, q  say sisteminin әsası, p  tәrkibdir.
x=mqp , burada: m  әdәdin tam hissәsi, q  say sisteminin әsası, p  tәrkibdir.
x=mqp , burada: m  әdәdin tam hissәsi, q  say sisteminin әsası, p  tәrtibdir.
x=mqp , burada: m  әdәdin mantissasi, q  say sisteminin әsası, p  tәrtibdir.
x=mqp , burada: m  әdәdin mantissasi, q  say sisteminin әsası, p  tәrkibdir.

573 Adәtәn hansı әdәdlәr sabit nöqtәli (vergüllü) formada yazılır?

•

mәnfi әdәdlәr
qarışıq әdәdlәr
1dәn böyük әdәdlәr
1dәn kiçik әdәdlәr

müsbәt әdәdlәr

574 Sabit nöqtәli (vergüllü) әdәdlәrdә nöqtәnin yeri necә tәyin edilir?

•

verilәnin xarakterindәn asılı olaraq
әdәdin tәlәb olunan dәqiqlik dәrәcәsinә görә
tam hissәnin bitdiyi yuvadan sonrakı yuvada
kompüter layihә olunarkәn birdәfәlik qeyd olunur
mәsәlәnin xarakterindәn asılı olaraq

575 әdәdin işarәsi harada vә necә göstәrilir?

•

soldan 1ci mәrtәbәdә, () vә ya (+) şәklindә
sağdan 1ci mәrtәbәdә, 0 vә ya 1 şәklindә
soldan 0cı mәrtәbәdә, 0 vә ya 1 şәklindә
soldan 0cı mәrtәbәdә, () vә ya (+) şәklindә
soldan 1ci mәrtәbәdә, 0 vә ya 1 şәklindә

576 Tam tip dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

bir yaddaş yuvasında saxlanan әdәd
2 baytlıq yaddaş tutan әdәd
müsbәt vә ya mәnfi işarәli nöqtәsiz (vergülsüz) әdәd
müsbәt işarәli nöqtәsiz (vergülsüz) әdәd
mәnfi işarәli nöqtәsiz (vergülsüz) әdәd

577 Akselorator hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

informasiya axtarışı emal edir
müәyyәn sayda qrafiki әmәliyatları yerinә yetirir
qrafiki informasiyaları yaddaşdan çağırır
mәtni informasiyaları emal edir

578 Qurğulardan hansı informasiya mübadilәsindә әn az sürәtә malikdir?

•

әmәli yaddaşın mikrosxemi
CDROM disk
sәrt disk
çevik disk üçün disk tutucusu

579 İnformasiya ikilik say sisteminә vә әksinә necә çevrilir

•

Xüsusi lüğәtlәr vasitәsilә
Avtomatik olaraq
Disklәr vasitәsilә
Monitor tәrәfindәn
İstifadәçi tәrәfindәn

580 Kompüterin hesabi әsasını nә tәşkil edir?

•

2lik say sistemindә hesab әmәllәri;
2lik say sistemindә cәmlәmә;
2lik, 8lik. 10luq vә 16lıq say sistemlәrindә hesab әmәllәri ;
2lik, 8lik. 10luq vә 16lıq say sistemlәrindә hesab әmәllәri ;
2lik, 8lik vә 16 –lıq say sistemlәrindә hesab әmәllәri ;

581 777 hansı say sisteminin әn böyük әdәdidir?
10luq

•

16lıq
mövqeli
8lik
2lik

582 Say sisteminin әsası dedikdә nә başa düşülür?

•

Mәntiqi hesab әmәllәrinin aparılması
Fәrdi kompüterlәrin iş prinsipi
Say sestemindә olan simvolların ( rәqәmәrin) sayı
Kompüterlәrin texniki qurğulaın işlәmә prinsipi
Say sisteminin müxtәlifliyi

583 Keş yaddaş nәdir?

•

virtual yaddaşın tәşkilidir
prosessorda bufer sahәsinin yaradılmasıdır
prosessorun özәk hıssәsinin tezliyidir
ana platada boş sahәnin yaradılmasıdır

584 Tәnliyin hәlli alqoritmin hansı növünә aiddir?

•

Xәtti
Budaqlanan
Sadә dövr
Mürәkkәb dövr
Dövrü

585 İnternet üçün proqramlaşdırma dili hansı dildir?

•

SQL
HTML
C++
Java
VBA

586 Baza verilәnlәrin proqramlaşdırma dili hansı dildir?

•

VBA
SQL
Java
C++
JavaSkript

587 İlk yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri hansılardır?

•

Ada, Proloq, Kobol, Paskal, Beyzik, Alqol60 vә s.
Fortran, Kobol, Paskal, Beyzik, QuickBasic, Alqol60 vә s.
Fortran, Kobol, Paskal, Beyzik, Vizual beyzik vә s.
Fortran, Kobol, Paskal, Beyzik, Alqol60 vә s.
Proloq, Kobol, Paskal, Beyzik, QuickBasic, Alqol60 vә s.

588 Yuxarı sәviyyәli proqramlaşdırma dili dedikdә, nә başa düşülür?

•

insan dilinә yaxın qrammatikasız meta dil
insan dilinә yaxın qrammatikasız dil
insan dilinә yaxın sinonimsiz meta dil

•

insan dilinә yaxın sinonimsiz formal dil
insan dilinә yaxın qrammatikasız formal dil

589 Assembler hansı sәviyyә dilidir?

•

yarımaşağı
yuxarı
yuxarı
aşağı
yarımyuxarı

590 Aşağı sәviyyәli proqramlaşdırma dili dedikdә, nә başa düşülür?

•

konkret problem dili
konkret әmәliyyat sistemi dili
konkret maşın dili
konkret prosessor tipinә yönәlilmiş dil
konkret sistem proqramlaşdırma dili

591 Proqramlaşdırma dilinin әsas elementlәri hansılardır?

•

semantika, semiotika vә praqmatika
qrammatika, sintaksis vә praqmatika
simvollar, operatorlar vә konstruksiyalar
dilin әlifbası, sintaksisi vә semantikası
praqmatika, semantika vә simvolika

592 Proqramlaşdırma dili dedikdә, nә başa düşülür?

•

semantikasında sinonim olmayan formal dil
kompüterin başa düşdüyü dil
sintaksisindә sinonim olmayan formal dil
alqoritmin translyatorun anladığı sözlәrlә yazılışı
insan dilini maşın dilinә çevirәn aralıq dil

593 Göstәrilәn fraqment hansı növ alqoritmә aiddir?

•

Sadә dövr
Dövrü
Xәtti
Budaqlanan
Mürәkkәb dövr

594 Budaqlanan alqoritm dedikdә, nә başa düşülür?

•

mәsәlә hәlli müәyyәn mәrhәlәdә şaxәlәnәn alqoritm
iki vә daha çox yola ayrılan alqoritm
iki vә daha çox yolla hәlli mümkün olan mәsәlә alqoritmi
tәrkibindә bir vә ya birneçә mәntiq mәrhәlәsi olan alqoritm
iki budaqla hәll edilәn mәsәlә alqoritmi

595 Xәtti alqoritm dedikdә, nә başa düşülür?

•

şәrtsiz icra edilәn alqoritm
dәrәcәsi 1 olan alqoritm
birsәviyyәli alqoritm
әmәllәr sırası yazıldığı ardıcıllıqla icra edilәn alqoritm
sadә alqoritm

596 Alqoritmin tiplәri hansılardır?

•

sadә şәrtli, mürәkkәb şәrtli budaqlanma vә parametrik dövr
seçmә, budaqlanma, parametrli dövr
hesablayıcı, seçmә, cәmlәmә
xәtt, budaqlanan vә dövr
iterasiyalı dövr, dövrhәlә, dövrqәdәr

597 Alqoritmin tәsvir vasitәlәri hansılardır?

•

xәtti, budaqlanan vә dövr
alqoritmik dil, bloksxem, proqram
bloksxem, operator, proqram
mәtn, bloksxem, alqoritmik dil
translyator, kompilyator, assembler

598 Alqoritmin hansı xassәlәri vardır?

•

sistemlik, müntәzәmlik, müәyyәnlik, nәticәlilik
xәttilik, budaqlananlıq, dövrülük, şәrtilik, әyanilik
determinlik, ardıcıllıq, ümumilik, mәntiqilik, başa düşülәnlik
sonluluq, müәyyәnlik, kütlәvilik, diskretlik, nәticәlilik
konseptuallıq, mәntiqilik, strukturluluq, әyanilik

599 Proqram dedikdә, nә başa düşülür?

•

әlaqәlәndirilmiş operatorlar
operatorlar sırası
operatorlar mәcmusu
xüsusi tәrtib edilmiş sonlu sayda ardıcıl әmrlәrdәn ibarәt alqoritm
operatorlar zәnciri

600 Alqoritm hansı halda proqrama çevrilir?

•

assembler sәviyyәsinә keçirildikdә
translyasiya edildikdәn sonra
bloksxem tәsvirindәn sonra
alqoritmik dilә keçirildikdә
kompilyasiya edildikdәn sonra

601 Eyni bir düsturla dәyişәnin müxtәlif qiymәtlәrindә dәfәlәrlә hesablama aparmaq hansı alqoritmә aiddir:

•

Mürәkkәb dövr
Budaqlanan
Xәtti
Xәtti
Dövrü

602 2 Şәrtdәn asılı olaraq bu vә ya digәr hesablamanın aparılması hansı növ alqoritmә aiddir?
Sadә dövr

•

•

Budaqlanan
Dövrü
Mürәkkәb dövr
Xәtti

603 Birbirinin ardınca yerinә yetirilәn әmәliyyat hansı növ alqoritmә aiddir?

•

Sadә dövr
Xәtti
Mürәkkәb dövr
Dövrü
Budaqlanan

604 Dövrü alqoritm bölünür:

•

Budaqlanan vә sadә dövr
Xәtti vә Budaqlanan
Sadә vә Mürәkkәb dövr
Qeyri xәtti vә Xәtti
Mürәkkәb dövri vә qeyri xәtti

605 Hansı blok bütün alqoritmlәrdә istifadә edilir?

•

Hesablama
Başlanğıc vә son blok
Alt proqram
Şәrt
Dövr

606 Blok nәyi ifadә edir?

•

Alqoritmin sonunu
Alt proqramı
Hesablamanı
Şәrti
Alqoritmin başlanğıcını

607 İnterpretator necә işlәyir?

•

proqramın maşına aid olan hissәlәrini seçib maşın dilinә tәrcümә edir
operatorları tәhlil edir, sonra proqramı maşın dilinә tәrcümә edir
ilkin proqramı bir dәfәyә oxuyub, bütövlükdә maşın dilinә çevirir
ilkin proqramın operatorlarını birbir kompüter dilinә çevirir vә icra edir
proqramı tәhlil edib maşın dilinә tәrcümә edir

608 Proqramlaşdırma sistemlәrinin siniflәri hansılardır?

•

obyektyönlü, proseduryönlü, problemyönlü vә kömәkçi sistemlәr
maşınyönlü, proseduryönlü, obyektyönlü vә kömәkçi sistemlәr
maşınyönlü, proseduryönlü, problemyönlü vә obyektyönlü sistemlәr
maşınyönlü, proseduryönlü, problemyönlü vә kömәkçi sistemlәr
maşınyönlü, obyektyönlü, problemyönlü vә kömәkçi sistemlәr

609 İlkin proqramı işçi proqrama çevirәn proqram necә adlanır?
arxivato

•

modulyator
kompilyator
translyator
şifrator

610 Kompüter dilindә yazılmış proqram necә adlanır?

•

standart proqram
yüklәnmiş proqram
sazlanmış proqram
işçi vә ya mütlәq proqram
işlәk proqram

611 Yüksәk sәviyyәli dildә yazılmış proqram necә adlanır?

•

hazır proqram
formal proqram
kompüter proqramı
ilkin proqram
xam proqram

612 Proqram әmrindә nәlәr olmalıdır?

•

ilk verilәnlәr, aralıq informasiya vә nәticә informasiya
әmrin formal adı, ünvanı vә icra edәcәyi әmәl
sintaksis, semantika vә praqmatika
әmәliyyatın kodu, operandlar vә nәticәnin ünvanı
әmrin adı, parametrlәr vә nәticәnin tәqdimatı

613 Kompüter dili dedikdә, nә başa düşülür?

•

2lik, 8lik vә 16lıq say sistemlәrindә ifadә edilmiş mәnalar
2lik say sistemindә ifadә edilmiş mәntiqi zәncir
2lik say sistemindә ifadә edilmiş mәnalar
bilavasitә kompüterin "başa düşdüyü" kodlarda ifadә olunmuş әmrlәr
2lik say sistemindә ifadә edilmiş әmәllәr ardıccıllığı

614 Proqramlaşdırma sistemlәrinә nәlәr daxildir?

•

proqramlaşdırma dili, hәmin dilin tәlimatı, yüklәyici proqram vә s.
proqramlaşdırma dili, hәmin dilin translyatoru, yüklәyici proqram vә s.
proqramlaşdırma dili, hәmin dilin kompilyatoru, sazlayıcı proqram vә s.
proqramlaşdırma dili, hәmin dilin translyatoru, sazlayıcı proqram vә s.
proqramlaşdırma dili, hәmin dilin kompilyatoru, yüklәyici proqram vә s.

615 Proqramlaşdırma sistemlәri dedikdә, nә başa düşülür?

•

sintaksisistinad proqram paketlәri
problem yönümlü proqram paketlәri
konkret proqram paketlәri
proqramlaşdırma dillәrindә işlәmәyә imkan verәn sistem
obyekt yönümlü proqram paketlәri

616 Utilit nәdir vә nә üçündür?

•

servis proqramıdır, kompüterlә işi әyanilәşdirmәk üçündür
servis proqramıdır, kompüterlә işi vizuallaşdırmaq üçündür
servis proqramıdır, kompüterlә ünsiyyәt mühiti yaratmaq üçündür
servis proqramıdır, әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk üçündür

servis proqramıdır, kompüterlә işi asanlaşdırmaq üçündür

617 Örtük proqram nәdir vә nә üçündür?

•

digәr proqramları işlәdәn üstqurumdur, işi vizuallaşdırmaq üçündür
kompüterlә ünsiyyәt mühitidir, işi asanlaşdırmaq üçündür
digәr proqramları işlәdәn üstqurumdur, işi asanlaşdırmaq üçündür
әmәliyyat sisteminin münasib interfeysidir, işi asanlaşdırmaq üçündür
kompüterlә rahat iş rejimidir, işi vizuallaşdırmaq üçündür

618 Servis proqramlar neçә qrupa bölünür vә hansılardır?

•

3 qrupa: örtük proqramlar, utilitlәr vә diskә xidmәt proqramları
3 qrupa: standart proqramlar, polifaqlar vә antivirus proqramlar
3 qrupa: standart proqramlar, utilitlәr vә antivirus proqramlar
3 qrupa: örtük proqramlar, utilitlәr vә antivirus proqramlar
3 qrupa: örtük proqramlar, polifaqlar vә antivirus proqramlar

619 Servis proqramların әsas funksiyaları hansılardır?

•

kompüter virusları ilә mübarizә
daxili vә xarici yaddaşlar arasında mübadilәni sürәtlәndirmәk
istifadәçi interfeysini tәkmillәşdirmәk, verilәnlәrin mühafizәsi, bәrpası
bu cavabların hamısı qismәn doğrudur
arxivlәşdirmә vә arxivaçma

620 Servis proqramlar nә iş görür?

•

kompüter istifadәçisinә әlavә imkanlar yaradır
kompüterdәki müxtәlif proqramları sazlayır vә saz saxlayır
kompüterin müxtәlif qurğularını sazlayır vә saz saxlayır
kompüter istifadәçisinә әlavә xidmәtlәr göstәrir vә ӘSin imkanını artırır
kompüter istifadәçisinә xüsusi xidmәtlәr göstәrir

621 Texniki xidmәt proqramları nә üçündür?

•

kompüterin işindәki nasazlıqları aşkarlamaq vә lәğv etmәk üçün
kompüterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk üçün
kompüterin iş keyfiyyәtini yoxlamaq vә nasazlıqları lәğv etmәk üçün
kompüterin iş keyfiyyәtini yoxlamaq vә nasazlıqları aşkarlamaq üçün
kompüterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә qiymәtlәndirmәk üçün

622 Şәbәkә әmәliyyat sistemlәri hansılardır vә necә işlәyir?

•

Novell Net Ware, Windows NT, UNIX, Solaris vә s. fayl resursları ilә
Novell Net Ware, Windows NT, UNIX, Solaris vә s. provayderlә
Novell Net Ware, Windows NT, UNIX, Solaris vә s. server resursları ilә
Novell Net Ware, Windows NT, UNIX, Solaris vә s. şәbәkә resursları ilә
Novell Net Ware, Windows, UNIX, Solaris vә s. server resursları ilә

623 Çoxmәsәlәli әmәliyyat sistemlәri hansılardır vә necә işlәyir?

•

MSDOS, UNIX, MSSYS, vә s. multiproqram rejimdә işlәyir
UNIX, OS/2, MSDOS vә s. multiproqram rejimdә işlәyir
UNIX, MSDOS, Windows vә s. multiproqram rejimdә işlәyir
UNIX, OS/2, Windows vә s. multiproqram rejimdә işlәyir
MSDOS, OS/2, Windows vә s. multiproqram rejimdә işlәyir

624 Birmәsәlәli әmәliyyat sistemi hansıdır vә necә işlәyir?

•

UNİXdir, konkret bir mәsәlә ilә bir istifadәçiyә xidmәt edir
Windowsdur, konkret vaxt kәsiyindә yalnız bir proqramı icra edir
UNİXdir, konkret vaxt kәsiyindә yalnız bir prosesi icra edir
MSDOSdur, konkret bir mәsәlә ilә bir istifadәçiyә xidmәt edir
MSDOSdur, konkret vaxt kәsiyindә yalnız bir prosesi icra edir

625 әmәliyyat sisteminin әsas funksiyalarından biri nәdir?

•

kompüterin imtinalarını aradan qaldırmaq
şәbәkә trafikasına nәzarәt etmәk
yoluxmuş komponenti virusdan tәmizlәmәk
istifadәçinin istifadә etdiyi tәtbiqi proqramı idarә etmәk
verilәnlәri yaddaşda ardıcıl yerlәşdirmәk

626 әmәliyyat sisteminin әsas funksiyalarından biri nәdir?

•

baş verәn nasazlıqları aradan qaldırmaq
kompüterlәri birbirinә qoşmaq
istifadәçinin mәsәlәsini hәll etmәk
daxiletmә  xaricetmә prosesini avtomatlaşdırmaq
faylları yaddaşda yerbәyer etmәk

627 әmәliyyat sistemlәrindә serviz vasitәlәrin tәşkili üsulları:

•

antivirus vasitәlәri, nәzarәt proqramları
Müstәqil proqramlar, utilitlәr
Örtüklәr, antivirus vasitәlәri
Örtüklәr, utilit, müstәqil(avtonom) proqramlar
Test proqramları, utilitlәr

628 Translyatorun hansı növlәri var?

•

interpretator, kompilyator vә assembler
interpretator, kompilyator vә assembler
interpretator, kompilyator vә modulyator
modulyator, kompilyator vә assembler
bu variantların bu suala aidiyyәti yoxdur

629 Kömәkçi sistemlәr hansı funksiyanı icra edir?

•

adәtәn yüklәyici
adәtәn sazlayıcı
adәtәn yoxlayıcı
adәtәn bağlayıcı
adәtәn uzlaşdırıcı

630 Problemyönlü dillәrә misal olaraq hansı dillәr göstәrilә bilәr?

•

Bu variantların heç biri
ART, ADART, SYMAP, CAP, APROKS, PROLOG, RPQ vә EXCEL
ART, ADART, PROLOG, RPQ vә EXCEL
ART, ADART, SYMAP, CAP, RPQ
EXCEL, APROKS, PROLOG

631 Problemyönlü sistemlәr nә üçündür?

•

çәtin problemin hәlli üçün
dar çәrçivәdә eyni tipli mәsәlәlәrin hәlli üçün
konkret problemin hәlli üçün

bir növ problemin hәlli üçün
müәyyәn problemin hәlli üçün

632 Proseduryönlü sistemlәrin hansı siniflәri var?

•

LISP, Komit, FPL, KRL dillәri sinfi
elmitexniki, iqtisadi, texnoloji vә informasiyamәntiq mәsәlәyönlü siniflәr
Alqol, Fortran, Basic, Pascal, C dillәri sinfi
Cobol, PL1 dillәri sinfi
ART, Simula, Simskript dillәri sinfi

633 Proseduryönlü sistemlәrdә hansı dillәrdәn istifadә edilir?

•

prosedurlardan
alqoritmik dillәrdәn
makroslardan
avtokodlardan
direktivlәrdәn

634 Assembler dilindәn kompüter dilinә çevirici proqram necә adlanır?

•

Şifrator
Translyator
Kompilyator
Modulyator
Assembler

635 Maşınyönlü sistemlәr hansılardır?

•

simvolik kodma sistemlәri, avtokadlar, assemblerlәr
simvolik kodma sistemlәri, avtokadlar, mikrogeneratorlar vә assemblerlәr
simvolik proqma sistemlәri, avtokodlar, makrogeneratorlar vә assemblerlәr
simvolik kodma sistemlәri, avtokodlar, makrogeneratorlar, mikrogeneratorlar vә assemblerlәr
simvolik kodma sistemlәri, mikrogeneratorlar vә assemblerlәr

636 İmmunizator nәdir vә nә üçündür?

•

diaqnoctika proqramıdır, kompüterdәki nasazlıqları aradan qaldırır
rezident proqramdır, virusa yoluxmanı vaksinlәşdirir
antivirusdur, maska ilә işlәyir
servis proqramdır, yaddaşlarda zәdәlәnmiş sektorları bloklaşdırır
texniki xidmәt proqramıdır, kompüterin ümumi vәziyyәtinә nәzarәt edir

637 Müfәttiş nәdir vә nә üçündür?

•

antivirusdur, kataloq, proqram, fayl vә s. mәzmunu ilә işlәyir
diaqnoctika proqramıdır, kompüterdәki nasazlıqları aşkarlayır
servis proqramdır, yaddaşlarda optimallaşdırma aparır
texniki xidmәt proqramıdır, xarici qurğulara xidmәt göstәrir
texniki xidmәt proqramıdır, bütün qurğulara nәzarәt edir

638 Hәkim nәdir vә nә üçündür?

•

texniki xidmәt proqramıdır, qurğuların işini yaxşılaşdırır
müalicәedici proqramdır, disklәrә xidmәt edir
antivirusdur, virusları aşkarlayıb zәrәrsizlәşdirir
diaqnoctika proqramıdır, kompüterdәki nasazlıqları aşkarlayır
servis proqramdır, yaddaşlarda optimallaşdırma aparır

639 Detektor nәdir vә nә üçündür?

•

antivirusdur vә әmәli yaddaşda vә xarici qurğularda virus axtarır
texniki xidmәt proqramıdır, qurğuların düzgün işlәmәsini ttәmin edir
sistem proqramıdır, әmәli yaddaşa yüklәnәn proqramları yoxlayır
xüsusi aparatdır, sistemi diaqnostika edir
servis proqramdır, kompüterdәki nasazlıqları aşkarlayır

640 Filtr nәdir vә nә üçündür

•

generasiya proqramıdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür
rezident proqramdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür
müfәttiş proqramdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür
qoşqu proqramıdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür
sazlayıcı proqramdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür

641 Antivirus nәdir vә hansı növlәri vardır?

•

virus aşkarlayan proqramdır, maskalı, parollu vә şablonlu növlәri var
virusu lәğv edәn proqramdır, izlәyici, yoxlayıcı vә lәğvedici növlәri var
virus aşkarlayan proqramdır, izlәyici, müfәttiş vә bloklaşdırıcı növlәri var
virusu lәğv edәn proqramdır, maskalı, parollu vә şablonlu növlәri var
virusu lәğv edәn proqramdır, polifaq, müfәttiş vә bloklaşdırıcı növlәri var

642 Kompüter virusu nәdir vә hansı növlәri vardır?

•

pozucu proqramdır, fayl, yüklәyici vә şәbәkә virus növlәri vardır
pozucu tәsirdir, aktiv, passiv vә aktivlәşә bilәn növlәri vardır
pozucu fayldır, tәhlükәsiz, tәhlükәli vә çox tәhlükәli növlәri vardır
pozucu proqramdır, tәhlükәsiz, tәhlükәli vә çox tәhlükәli növlәri vardır
pozucu siqnaldır, tәhlükәsiz, tәhlükәli vә çox tәhlükәli növlәri vardır

643 Proqram interfeysi dedikdә nә başa düşülür?

•

İstifadәçi tәrәfindәn kompyuter resurslarının idarә olunması
İstifadәçinin kompyuterlә qarşılıqlı әlaqәsi
Hesablama sistemlәrinin resurslarından istifdә
Müxtәlif proqramların qarşılıqlı әlaqәsi
Proqram ilә aparat vasitәlәri arasında qarşılıqlı әlaqә

644 әmәliyyat sisteminin әsas komponentlәri:

•

Xarici qurğuların drayveri, әmrlәr interfeysi
Fayl sistemi, xarici qurğuların drayverlәri, әmrlәr prosessoru
Әmrlәr prosessoru, kataloq, fayl
Fayl sistemi, xarici qurğuların drayveri
Proqram interfeysi, istifadәçi interfeysi, fayl sistemi

645 Faylın qısa yolunu(Shortcut) sildikdә ...

•

Heç biri silinmir
Sadәcә shortcut silinir
Fayl silinir
Fayl vә shortcut, hәr ikisi silinir

646 Faylda edilmiş düzәlişlәri saxlamaq üçün nә etmәk lazımdır?
Faylı sıxmaq
Faylı çap etmәk

•

Faylı yenidәn açmaq
Faylı yadda saxlamaq
Faylı bağlamaq

647 HTML nәdir?

•

İnternet xidmәtidir
Hipermәtn sәnәdlәrinin yaradılmasına deyilir
Multimedia xidmәtidir.
Avtomatlaşdırılmış hipermәtn yaradılması dilidir

648 Provayder nәdir?

•

Fayl mübadilәsinin daha mükәmmәl sistemidir
Uzaqda yerlәşәn terminal protokoldur.
Faylların çox asanlıqla ötürülmәsinә imkan verәn protokoldur.
Şәbәkә xәbәr ötürmә protokoludur.
Şәbәkә resurslarını tәşkil edәn tәşkilatlar
Poçt xidmәt növüdür.

649 İnternetә qoşulma üsulları.

•

Xәtlәrin kommunikasiyası vasiәtsilә vә İSDN әlaqә.
PPP vә Slip protokolları
Xәtlәrin kommunikasiya vasitәsi ilә
ADSL әlaqә, seans әlaqә
İSDN әlaqә forması

650 Faylların yerlәşmә cәdvәli (FAT) nә üçündür?

•

faylları ünvan göstәricilәri üzrә yerlәşdirmәk üçün
faylların operativ yaddaşa yüklәnmәsi ardıcıllığını idarә etmәk üçün
faylların sәrt diskdә yerlәşmәsini tәmin vә idarә etmәk üçün
faylın yazılması, silinmәsi, ölçüsünün dәyişmәsinә vә s. nәzarәt etmәk üçün
fayllara birbaşa müraciәt rejimini qoşmaq üşün

651 FAT cәdvәlinin üstünlüyü nәdir, nöqsanı nәdir?

•

üstünlüyü – ixtiyari yazma mümkünlüyü, nöqsanı  fraqmentasiyadır
üstünlüyü – birbaşa müraciәtin mümkünlüyü, nöqsanı yoxdur
üstünlüyü – ixtiyari müraciәtin mümkünlüyü, nöqsanı – xәtti yerlәşmәdir
üstünlüyü – birbaşa müraciәtin mümkünlüyü, nöqsanı  fraqmentasiyadır
üstünlüyü – birbaşa müraciәtin mümkünlüyü, nöqsanı  xәtti yerlәşmәdir

652 Klaster dedikdә, nә başa düşülür?

•

proqram sahәsindә ayrılmış ardıcıl sektorlar qrupu
keş yaddaşda ayrılmış ardıcıl sektorlar qrupu
operativ yaddaşda ayrılmış ardıcıl sektorlar qrupu
verilәnlәr sahәsindәki bir vә ya bir neçә ardıcıl sektorlar qrupu

653 Sektorun ölçüsü nә qәdәrdir?

•

1Mbayt
2048 bayt
1024bayt
512 bayt
4096 bayt

654 Klasterin ölçüsü nәdәn asılıdır?

•

sektorların sayından
sәrt diskin fiziki formatından
әmәliyyat sistemindәn
mәntiqi diskin ölçüsündәn
buferin ölçüsündәn

655 FAT cәdvәli elementlәrinin uzunluğu nә qәdәr olur?

•

8, 12 vә 24 bit
8, 16 vә 32 bit
16, 32 vә 64 bit
12, 16 vә 32 bit
8, 16 vә 24 bit

656 Faylın adında (genişlәnmәsindә) * (ulduz) işarәsi nәyi bildirir?

•

bu mövqedә yalnız bir dәnә ixtiyari mümkün işarә ola bilәr
bu mövqedәn әvvәl bir mövqedә ixtiyari mümkün işarә ola bilәr
bu mövqedәn sonra bir mövqedә ixtiyari mümkün işarә ola bilәr
bu mövqedәn başlayaraq sona kimi ixtiyari mümkün işarә ola bilәr
bu mövqedәn әvvәl bir necә mövqedә ixtiyari mümkün işarә ola bilәr

657 Faylın adında (genişlәnmәsindә) ? (sual) işarәsi nәyi bildirir?

•

bu mövqedәn başlayaraq әvvәlә kimi ixtiyari mümkün işarә ola bilәr
bu mövqedәn sonra bir mövqedә ixtiyari mümkün işarә ola bilәr
bu mövqedә ixtiyari sayda mümkün işarә ola bilәr
bu mövqedә ixtiyari (yalnız bir) mümkün işarә ola bilәr
bu mövqedәn başlayaraq sona kimi ixtiyari mümkün işarә ola bilәr

658 Faylın adında (genişlәnmәsindә) neçә ? (sual) işarәsi ola bilәr?

•

yalnız nöqtәnin yerindә
ixtiyari sayda
yalnız bir
birneçә
yalnız iki

659 Müraciәt metoduna әsasәn şәbәkә qurulmasının hansı növlәri mövcuddur?

•

DNS, İRQ vә Ethernet
Ethernet
Token Rinq vә Ethernet
Ethernet, Token Rinq, Arcnet
İRQ, Token Rinq vә Ethernet

660 Açıq sistemlәrin qarşılıqlı әlaqә modelindә (OSİ) şәbәkә funksiyalarının neçә sәviyyәsi mövcuddur?

•

9
4
6
5
7

661 İqtisadi informasiyanın tәsvir formaları hansılardır?
Cәdvәl vә rәqәm

•

Yazılı vә qrafik
Şifahi vә qrafik
Şifahi vә yazılı
Cәdvәl vә qrafik

662 Kompüter şәbәkәlәrinin hansı növlәri var?

•

Şlüz vasitәsilә.
Dairәvi,
Monokanal,
Lokal, regional, qlobal.
Ulduzşәkilli,

663 Müasir informasiya sistemlәrinin inkişaf modellәri hansılardır?

•

Universal modellәr.
Böyük, orta, kiçik.
Sadә, mürәkkәb, çox mürәkkәb.
Statik vә dinamik.
Determinә olunmuş vә ehtimallı

664 İnformasiya texnologiyalarının tәkamülünün hansı mәrhәlәlәri var?

•

194555, 196080, 19802000, 2000ci ildәn sonrakı dövr
197080, 198090, 1990cı ildәn sonrakı dövr
XIX әsrin II yarısıXX әsrin I yarısı, XX әsrin II yarısı
196070, 197080, 198090, 1990cı ildәn sonrakı dövr

665 İqtisadi informasiyanın әn sadә tәrkib elementlәri hansılardır?

•

İnformasiya axınları
Massivlәr.
Bayt, kilobayt.
Rekvizitlәr
Xәbәrlәr.

666 İqtisadi informasiya sistemlәrinin zamana görә növlәri hansılardır?

•

Dinamik vә mürәkkәb sistemlәr.
Determinә olunmuş vә ehtimallı sistemlәr.
Statik vә determinә olunmuş sistemlәr
Statik vә dinamik sistemlәr.
Sadә vә mürәkkәb sistemlәr.

667 Faylın ad vә genişlәnmәsindә böyük vә kiçik hәrflәr necә qәbul olunur?

•

ontonim kimi
sinonim kimi
fәrqli
1. Faylın ad vә genişlәnmәsindә böyük vә kiçik hәrflәr necә qәbul olunur?
omonim kimi

668 İnternet şlyuzu nәdir?

•

İnternet şlyuzu – host kompüterdir
İnternet şlyuzu –yeni protokollar tәşkil edәn proqramdır
İnternet şlyuzu – müxtәlif mühitli vә arxitekturalı şәbәkәlәr arasında rabitә vasitәsi
PPP mühitindә işlәyәn internet mühitidir
İnternet şlyuzu –apparat vasitәsidir

669 İcra olunan faylın genişlәnmәsi necә olur?

•

.EXE, .TİF
.COM, .XSL
.DOC, .TXT
.COM, .EXE
.EXE, .BMP

670 әSdәn başqa, hәr bir proqramın tәrkibindә bir fayl olur, o nәdir?

•

bu proqramı oxuyubyazan fayl mövcuddur ki, bu da oxuyucu fayl adlanır.
bu proqramı idarә edәn fayl mövcuddur ki, bu da idarәedici fayl adlanır
bu proqramı yüklәyәn fayl mövcuddur ki, bu da yüklәyici fayl adlanır.
1. ӘSdәn başqa, hәr bir proqramın tәrkibindә bir fayl olur, o nәdir?
bu proqramı açıbbağlayan fayl mövcuddur ki, bu da icraçı fayl adlanır.

671 Fayl adında hansı simvollardan istifadә etmәk olmaz?

•

\ / : * " < > | simvollarından
/ : * ? " < > | simvollarından
\ : * ? " < > | simvollarından
\ / : * ? " < > | simvollarından
\ / * ? " < > | simvollarından

672 Faylın adı dedikdә, nә başa düşülür?

•

nöqtә ilә ayrılmış iki hissәdәn – addan vә şablondan ibarәt simvollar
nöqtә ilә ayrılmış iki hissәdәn – addan vә növdәn ibarәt simvollar
nöqtә ilә ayrılmış iki hissәdәn – addan vә genişlәndirmәdәn ibarәt simvollar
nöqtә ilә ayrılmış iki hissәdәn – addan vә genişlәndirmәdәn ibarәt simvollar
nöqtә ilә ayrılmış iki hissәdәn – addan vә formatdan ibarәt simvollar

673 Fayllar neçә vә hansı kateqoriylara bölünür?

•

2: mәtn vә şәkil
2: 8lik vә 2lik
2: mәtn vә rәqәm
2: mәtn vә 2lik
2: mәtn vә sәs

674 Fayl dedikdә, nә başa düşülür?

•

idarә oluna bilәn yaddaş sahәsi
oxunubyazılan yaddaş sahәsi
informasiyanın saxlandığı yaddaş sahәsi
adlandırılmış yaddaş sahәsi
müraciәtә cavab verәn yaddaş sahәsi

675 Fayl strukturuna әSin xidmәt funksiyaları hansılardır?

•

açma, bağlama, üzköçürmә, yerdәyişmә, silmә vә s.
baxma, redaktә, köçürmә, sıxma, açma, yerdәyişmә vә s.
açma, bağlama, sıxma, böyütmә, kiçiltmә, sürüşdürmә vә s.
yaratma, advermә, addәyişmә, üzköçürmә, yerdәyişmә, silmә vә s.
yaratma, lәğvetmә, üzköçürmә, yerdәyişmә vә s.

676 Faylların strukturu necә tәsvir edilir?
birsәviyyәli

•

siyahışәklli
faset
iyerarxik
sәhifәşәkilli

677 FAT32 cәdvәli neçә klasterdәn az ola bilmәz?

•

65227
45528
565527
65527
65627

678 FAT32 cәdvәlindә hәr bir klaster üçün nә qәdәr yer ayrılır?

•

5 bayt
6 bayt
2bayt
4 bayt
8 bayt

679 FAT16 cәdvәlindә hәr bir klaster üçün nә qәdәr yer ayrılır?

•

6 bayt
4 bayt
3 bayt
2 bayt
5 bayt

680 FAT16 ilә FAT32 cәdvәlinin әsas fәrqi nәdir?

•

klasterin ölçüsü
mәntiqi diskin ölçüsü
fiziki diskin ölçüsü
sektorun ölçüsü
bölmәnin ölşüsü

681 FAT cәdvәlinin sәtrlәrindә hansı әlamәtlәr qeyd olunur?

•

faylın adı, tipi, ölçüsü, son modifikasiya tarixi vә ünvanı
faylın adı, tipi, ölçüsü, yaradılma tarixi, son modifikasiya tarixi vә ünvanı
faylın adı, yaradılma tarixi, son modifikasiya tarixi, ölçüsü, ünvanı
boş, dolu vә xarab klasterlәr, hәmçinin faylın sonuncu klasteri
faylın adı, tipi, ölçüsü, yaradılma tarixi vә ünvanı

682 FAT cәdvәlinin hәr sәtri nәyә uyğun gәlir?

•

bir yazıya
bir klasterә
bir fayla
bir ünvana
bir sektora

683 Klasterin maksimal ölçüsü nәdәn asılıdır vә nә qәdәr ola bilәr?

•

bölmәnin ölçüsündәn asılı olaraq 32 Kbayta qәdәr
sәrt diskin ölçüsündәn asılı olaraq 64 Kbayta qәdәr
fiziki diskin ölçüsündәn asılı olaraq 64 Kbayta qәdәr
bölmәnin ölçüsündәn asılı olaraq 64 Kbayta qәdәr

mәntiqi diskin ölçüsündәn asılı olaraq 32 Kbayta

684 Klaster nәdir?

•

operativ yaddaşdakı konsentrik cığırların bölgülәri qrupu
çevik diskdәki konsentrik cığırların bölgülәri qrupu
sәrt diskdәki konsentrik cığırların bölgülәri qrupu
Faylı verilәnlәr sahәsindә yerlәşdirmәk üçün istifadә olunan әn kiçik vahid
sabit yaddaşdakı konsentrik cığırların bölgülәri qrupu

685 Sektor dedikdә, nә başa düşülür?

•

operativ yaddaşdakı konsentrik cığırların bir bölgüsü
çevik diskdәki konsentrik cığırların bir bölgüsü
sәrt diskdәki konsentrik cığırların bir bölgüsü
verilәnlәrin oxunub/yazılmasında istifadә olunan әn kiçik vahid
sabit yaddaşdakı konsentrik cığırların bir bölgüsü

686 Hansı genişlәnmәyә malik fayllar icra olunan hesab edilirlәr

•

arj
sys
ptt
ovl
exe

687 MS DOS әmәliyyat sistemi hansı әsas hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

girişçıxış qurğularını, yaddaşı vә prosessoru idarә edәn hissәlәrdәn
fayl sistemi, xarici qurğuların drayverlәri vә әmrlәr prosessoru
girişçıxış qurğularını, verilәnlәri vә prosessoru idarә edәn hissәlәrdәn
girişçıxış qurğularını, yaddaşı vә emal prosesini idarә edәn hissәlәrdәn
girişçıxış qurğularını, proqramları vә prosessoru idarә edәn hissәlәrdәn

688 MS DOS әmәliyyat sistemi hansı funksiyaları yerinә yetirir?

•

proqram icrası, kompüter resursları, informasiya emalı, disklәrә xidmәt
proqram vә verilәnlәrin operativ yaddaşa yüklәnmәsi, emalı, saxlanması
faylın saxlanması, axtarılması, açılması, redaktәsi, bağlanması, lәğvi
kompüter qurğularını, proqramları, verilәnlәri idarә edir
faylın yaradılması, emalı, lәğv edilmәsi, disklәrә xidmәt

689 Baş kataloq harada yaradılır?

•

hәr bir maqnit diskindә
hәr bir mәntiqi diskdә
hәr bir fiziki diskdә
hәr bir lazer diskindә
hәr bir optik diskdә

690 Baş kataloq harada yaradılır?

•

hәr bir diskdә
hәr bir adapterdә
hәr bir kontrollerdә
hәr bir bufer yaddaşda
hәr bir yaddaş modulunda

691 kataloq necә adlanır?

•

•

cari kataloq
istifadә kataloqu
aktiv kataloq
aktual kataloq
açıq kataloq

692 Kataloqun adı dedikdә, nә başa düşülür?

•

genişlәndirmәsi olmayan fayl adı
faylın növünü göstәrәn ad
faylın tipini göstәrәn ad
istifadәçinin verdiyi ad
istifadәçinin verdiyi simvollar

693 Kataloq nәdir?

•

fayl haqqında mәlumat saxlayan fayl
faylın daxil olduğu tom
faylın saxlandığı yer
fayla müraciәt ünvanı
faylın üstqurumu

694 İnformasiyanın tәdqiq edilmә aspektlәri hansılardır?

•

Analiz vә sintez
İnformasiya sisteminin strukturunun analizi
İnformasiya sisteminin aparat vә proqram vasitәlәri
Praqmatik, semantik, qrammatik
Praqmatik, semantik, sintaktis

695 İqtisadi informasiya sistemlәrindә mәlumatların tәşkili üsullarının hansı formaları var?

•

Massiv, pillәli vә iyerarxik.
Xәtti, qeyrixәtti vә sәhifә.
Açar rekvizitlәri, ardıcıl vә massiv.
Xәtti, qeyrixәtti vә ardıcıl.
Ardıcıl, massiv vә açar әlamәtlәri.

696 Müştәriserver texnologiyasının әsas ideyası nәdir?

•

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

697 Faylserver texnologiyasının mahiyyәti nәdir?

•

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

698 Şlüzün әsas tәyinatı nәdir?

•

lokal şәbәkәlәrdә verilәnlәrin saxlanmasını tәmin etrmәk
Heç biri düz deyil
müxtәlif protokollarla işlәyәn bir neçә lokal şәbәkәni әlaqәlәndirmә

eyni protokollarla işlәyәn lokal şәbәkәlәri әlaqәlәndirmәk
әlaqәlәndirici proqramların vә serverlәrin bağlantısını tәmin etmәk

699 Körpü nәdir?

•

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

700 Server nәdir?

•

Xidmәti proqram;
Şәbәkәyә qoşulmuş vә şәbәkәyә xidmәt edәn kompüter;
Antivirus vә şәbәkә әmәliyyat sistemlәri
Şәbәkәlәrin xüsusi qurğusu;
Böyük imkanlara malik kompüter;

