Test: AAA_1613#01#Q16#01 Edumat
Fenn: 1613 Müәssisәnin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi
Sual sayi: 700
1) Sual:İş rejiminә qörә MBİSlәr necә yerә bölünür
A) 2
B) 4
C) 6
D) 3
E) 8
2) Sual:İş rejiminә qörә MBİSlәr necә yerә bölünür
A) 6
B) 3
C) 4
D) 7
E) düz cavab yoxdur
3) Sual:Bunlardan hansı problemistinad MBİS
A) İxtisaslaşdırilmış MBİS
B) Tәyinatlı MBİS
C) Xarakterizә edilmiş MBİS
D) Tәsis edilmiş MBİS
E) Planlaşdırılmış MBİS
4) Sual:Universal MBİS xarakteristikası hansıdır
A) hәr hansı bir predmet oblastına köklәnә bilir
B) konkret predmet oblastına köklәnә bilir
C) Tәlәb olunan predmet oblastına köklәnә bilir
D) Sistemdәn kәnar predmet oblastına köklәnә bilir
E) Qeyriformal predmet oblastına köklәnә bilir?

5) Sual:MBİS tәtbiq sferasına qörә necә yerә bölünür:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
6) Sual:әmәliyyat MBİS funksiyası hansıdır:
A) hesablama ESİ aparır.
B) İnformasiya toplayır
C) İnformasiyanı qeyd edilir
D) İnformasiyanı coxaldı
E) İnformasiyanı göndәrir
7) Sual:İnformasiya MBİSlәri hansı funksiyanı yerinә yetirir
A) Verilәnlәrin saxlanması, axtarışı vә tәqdim edilmәsi
B) Verilәnlәrin saxlanması, axtarışı vә tәhlili
C) Verilәnlәrin saxlanması, kodlaşdırılması vә tәqdim edilmәsi
D) Verilәnlәrin şifrәlәşdirilmәsi; axtarışı vә tәqdim edilmәsi
E) Verilәnlәrin mәntiqi әlaqәlәri; axtarışı vә tәqdim edilmәsi
8) Sual:İnformasiya MİSlәri hansı funksiyanı yerinә yetirir
A) Verilәnlәrin tәqdit edilmәsi
B) Verilәnlәrin mәntiqi әlaqәlәri
C) Verilәnlәrin tәşkilatı әlaqәlәri
D) Verilәnlәrin eyni çinsliyi
E) Verilәnlәrin dolğunluğu
9) Sual:İnformasiyaMBİS hansı funksiyanı yerinә yetirir
A) Verilәnlәrin saxlanması tәşkil edilir.

B) Verilәnlәrin alqoritmi tәrtib edilir
C) Verilәnlәr tәhlil edilir
D) Verilәnlәr şifrәlәşdirilir
E) Verilәnlәrin alqoritmi tәşkil edir
10) Sual:İnformasiya MBİS hansı funksiyanı yerinә yetirir
A) Verilәnlәrin saxlanması tәşkil edilir
B) Verilәnlәr tәhlil edilir
C) Verilәnlәr kodlaşdırılır
D) Verilәnlәrin mәntiqi әlaqәlәri tәşkil edilir.
E) Verilәnlәrin mәntiqi әlaqәlәri tәşkil edilir.
11) Sual:İcra etdiyi funksiyaya qörә MBİS necә yerә bölünür
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
12) Sual:MBİS fәrqlәndirәn modellәrin sәviyyәsi necә olur
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
13) Sual:Bunlardan hansı diriş informasiyadir
A) xarici vә daxili alәmdәn daxil olan
B) ilkin informasiyanın tәrkib hissәsidir
C) vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi
D) nәticә vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi

E) aralıq informasiyasının tәrkib hissәsi
14) Sual:Bunlardan hansı ilkin informasiyadir
A) giriş informasiyanın işlәnilәn hissәsi
B) giriş informasiyanın işlәnilmәyәn hissәsidir
C) nәticә informasiyanın tәrkib hissәsi
D) törәmә informasiyanın tәrtib hissәsi
E) aralıq informasiyanın tәrkib hissәsi
15) Sual:Bunlardan hansı xәbәrdir
A) göstәricilәrin mәcmuu
B) rekvizitlәrin mәcmuu
C) mәlumatların mәcmuu
D) verilәnlәrin mәcmuu
E) massivlәrin mәcmuu
16) Sual:Bunlardan hansı әsas rekvizitdir
A) miqdar
B) sıra nömrәsi
C) keyfiyyәt
D) ad
E) növlülük
17) Sual:Bunlardan hansı әlamәt rekvizitidir
A) tabel nömrәsi
B) miqdar
C) uzunluq ölcü vahidi
D) ağırlaq ölcü vahidi
E) hәcm ölcü vahidi
18) Sual:Rekvizit nәdir

A) informasiyanın әn kicik hissәsi
B) informasiyanın әn böyük hissәsi
C) informasiyanın bölünәn hissәsi
D) informasiyanın bir hissәsi
E) tam informasiya
19) Sual:Bunlardan hansı törәmә informasiyasıdır
A) ilkin vә aralıq imfotmasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
B) giriş informasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
C) nәticә informasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
D) giriş informasiyanın işlәunlmәsindәn әldә edilәn
E) daxili giriş informasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
20) Sual:Bunlardan hansı biliyin xassәsidir
A) yüksәk qurluşa malik olması
B) sadә qurluşa malik olması
C) mürәkkәb quruıuşa malik
D) başa düşülmәyәn qurluşa malik olması
E) Butun cavablar düz deyil
21) Sual:Bunlardan hansı daxili giriş informasiyasıdır
A) idarә edici obyektdәn daxil olan
B) idarә edici obyektә daxil olan
C) arxivdә saxlanılan
D) işlәnilmәyә mәruz qalmayan
E) tәkrar işlәnilmәdәn keçәn
22) Sual:Bunlardan hansı biliyin xassәsi deyildir
A) mürәkkәb qurluşa malik olması
B) yüksәk qurluşa malik olması
C) maşın proqramına müraciәt edә bilmәsi xassәsi

D) digәr informasiyanın istifadә etmәk xassәsi
E) arxivdә uzun müddәt saxlama xassәsi
23) Sual:. Bunlardan hansı xarici giriş informasiyadır
A) tabeciliyindә olan müәssisәdәn daxil olan
B) idarә edici obyektdәn daxil olan
C) idarә olunan obyektdәn daxil olan
D) işlәnmә qurğusundan kecmәyәm
E) arxivdә saxlanılan
24) Sual:Bunlardan hansı aralıq informasiyadir
A) tәkrar işlәnmәdәn kecәn
B) idarә edici obyektә daxil olan
C) arxivdә saxlanılan
D) işlәnilmәyәn
E) istehlak tәlәbinin ödәyәn
25) Sual:Müasir MBİSlәr hansı sistemә aiddir
A) Sintaksis istinad sisteminә
B) Praqmatik sistemlәrә
C) sistemlәrinә
D) İyerarxik sistemlәrә ]
E) İnteqrasiya edilmiş sistemlәrә
26) Sual:Verilәnlәr bazasının nüvәsi hansıdır:
A) Mәlumat bazası
B) İnformasiya sistemi
C) Verilәnlәr sistemi
D) Ğöstәricilәr bazası
E) Rekvizitlәr bazası

27) Sual:Verilәnlәr bankının predmet oblastı hansıdır4
A) İnformasiya sistemindә saxlanılan vә müәyyәn tәdqiqat sahәsinә malik informasiya yeqımı
B) İnformasiya sisteminә daxil olmayan informasiya yaqımı
C) Maşından kәnar informasiya yığimi
D) Maşın informasiya daşıyıcısında әks olunan informasiya yıqimi
E) Lahiyәlәndirmә ücün istifadә edilәn informasiya yığımı
28) Sual:MBda ötürülәn informasiyanın hәcmi nәdәn asılıdır
A) MBİSdәn
B) әmәliyyat sistemindәn
C) AETsistemdәn
D) funksional sistemdәn
E) Ğöstәricilәr sistemindәn
29) Sual:MBİSnin funksiyasına bunlardan hansı aiddir
A) MBİS әmәliyyat sisteminin ğirişcıxış moduluna müraciәt edir.
B) MBİS әmәliyyat sistemini informasiya ilә tәmin edir?
C) MBİS әmәliyyat sistemi layihәlәşdirir
D) MBİS әmәliyyat sisteminin proqramları tәmin edir
E) MBİS әmәliyyat sisteminin informasiya ilә tәmin edir
30) Sual:Mәlumat bazasının tәtbiqi proqram bunlardan hansı müraciәt edir
A) MBİSә (mәlumat bazasının i/esistemi)
B) Sadәcә informasiya sistemminә
C) Ğöstәricilәr sisteminә
D) Xәbәrlәr sisteminә
E) rekvizitlәr sisteminә
31) Sual:Mәllumat bazası hansıdır
A) Mәlumatların saxlandığı fayl (sәnәd)
B) Texnikanın saxlandığı anbar

C) Pulların saxlandığı banklar
D) Texnoloji proseslәr
E) Idarә etmә dәrurları
32) Sual:Adaptik MAYİnin üstünlüqü hansıdır
A) Mәlumatların işlәnmә xәrclәrinin ixtisar edilmәsi
B) Mәlumatların işlәnmәsi alqoritminin minimumu endirilmәsi
C) Mәlumatların işlәnilmәsindә tәşkilati texnikadan istifadә
D) Mәlumatlar ötürülmәsindә hesablayıcı texnikadan istifadә
E) kompleks xәrçlәrin müәyyәn edilmәsi
33) Sual:Adaptiv MAİYnin üstünlüqü nәdәn ibarәtdir:
A) Mәlumatların aktuallığı vә ğerçәkliyi
B) Mәlumatların natamam olması
C) Mәlumatların düzqünlüğü
D) Mәlumatların tamlığı
E) Mәlumatların asan işlәnmәsi
34) Sual:Adaptiv MAİYnin fәrqlәndirici cәhәti hansıdır
A) Vahid informasiya bazasının olması
B) Vahid texnikaya malik olması
C) Vahid tәşkilati texnikaya malik olması
D) Vahidlәşdirmәyә malik olması
E) Vahid alqoritmә malik olması
35) Sual:Layihәnin tәdbiqinә kim cavabdehdir
A) Sifarişci
B) Layihәlәşdiricilәr
C) Texniki işcilәr
D) Podaratcılar
E) İqtisadcılar

36) Sual:Texniki layihә nәyin әsasında hazirlanır
A) Texniki tapşırıq
B) Tәşkilatı tapşırıq
C) İqtisadi tapşırıq
D) Müqavilәlәr әsasında texniki nәzarәt әsasında
37) Sual:Ümumi tәyinatlı TPPyә hansılar daxildir
A) MBİS(CSUBD)
B) Lokal sahә proqram
C) qlobal şәbәkә qrafirası
D) inzibatlaşdırma
E) Universal tәyinatlı proqramdır
38) Sual:Ümumi tәyinatlı TPPyә hansılar daxildir?
A) elektron cәdvәllәr
B) metod yönümlü
C) problem yönümlü
D) antivirus proqram tәminatı
E) servis proqramları
39) Sual:Bunlardan hansı ümumi tәyinatlı TPPyә aiddir?
A) qrafik redaktorlar
B) baza proqram tәminatı
C) servis proqramlar
D) şәbәkә әmәliyyat sistemi
E) texniki xidmәt proqramlar
40) Sual:Bunlardan hansı elektron cәdvәlidir?
A) cәdvәllәrin işlәnmәsi ücün nәzәrdә tutulan TPP
B) mәtn sistemi

C) qrafik redaktorları
D) mәtn redaktorları
E) MB i/e sistemi
41) Sual:Bunlarlan hansı informasiya daşıyıcılardır?
A) disket
B) monitor
C) klaviatura
D) mikroprosessor
E) mәntiqi qurqu
42) Sual:İnformasiya texnoloqiyasının inkişafında mühüm mәrhәlәlәrdәn biri?
A) AİYnin tәşkili
B) müәssisәdә struktur dәyişikliyi
C) bölmәlәr arası әlaqәlәrin tәşkili
D) informasiyahesablama sisteminin tәşkili
E) şәrikli informasiya hesablama sistemindәn istifadә
43) Sual:AİYnin optimal fәaliyyәti hansı tәlәbin qözlәnilmәsini tәlәb edir?
A) Real vaxt rejimindә mәlumatların operativ işlәnmәsi
B) ilkin sәnәd formulalarının layihәlәndirilmәsi
C) real vaxt rejimindә ötürülәcәk informasiyanın hәcmi
D) minimum mәsrәflә maksimum informasiya işlәnmәsi
E) maksimum sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
44) Sual:AİY –dedikdә nә başa düşülür?
A) AİYidarә etmә, plan vә diqәr funksiyaları yerinә yetirәn icraçının iş yerinin kompüterlә tәchiz edilmәsi
B) ilkin informasiyanın yıqılması әmәliyyatını icra etmәk üçün iş yerinin kompüterlә tәchiz edilmәsi
C) ilkin informasiyanın ötürülmәsini hәyata keçirmәk üçün kompüter tәchizatı
D) informasiyanın qeyq edilmәsi prosesinin kompüterlә tәchiz edilmәsi
E) informasiyanın işlәnilmәsindә kompüter tәchizatı

45) Sual:AİY –dedikdә nә başa düşülür?
A) ilkin informasiyanın yıqılması әmәliyyatını icra etmәk üçün iş yerinin kompüterlә tәchiz edilmәsi
B) ilkin informasiyanın ötürülmәsini hәyata keçirmәk üçün kompüter tәchizatı
C) aralıq informasiya
D) törәmә informasiya
E) nәticә informasiya
46) Sual:AİYdә istifadә edilәn operativ sәnәdә aid jlan informasiya hansıdır?
A) dәyişәn informasiya
B) sabit informasiya
C) aralıq informasiya
D) törәmә informasiya
E) nәticә informasiya
47) Sual:AİYdә istifadә edilәn baza sәnәdlәrinә aid olan informasiya hansıdır?
A) sabit informasiya
B) dәyişәn informasiya
C) operativ informasiya
D) qiriş informasiya
E) xarici qiriş informasiyası
48) Sual:AİYdә idarә etmәnin tәkmillәşdirilmәsinin әsas istiqamәtlәri?
A) çox da böyük olmayan müәssisәlәrdә şәxsiz strukturun tәtbiqi, mövcud sәnәd sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
B) AİYnin yaradıldıqı yerdә müәssisәnin bölmәlәrinin sayını artırmalı
C) İşcilәrin sayını artırılması
D) bölmәlәr arasındakı lüzumsuz sәnәd dövriyyәsinin tәşkili
E) mәlumat bazasından istifadәnin azaltmalı
49) Sual:AİYnin layihәlәndirilmәsinin mәrkәzlәşdirilmiş strateqiyası?
A) inteqrallaşmış mәlumat bazasının yaradılması

B) inteqrasiya edilmiş informasiya fondunun yaradılması
C) inteqrallaşmış informasiya sisteminin yaradılması
D) verilәnlәr bankının yaradılması
E) inteqrasiya edilmiş sistemin yaradılması
50) Sual:Bunlardan hansı informasiya xarakterli mәsәlә deyildir
A) Mәntiqi әmәliyyat
B) Kodlaşdırma
C) Kodlaşdırma
D) Saxlama
E) Düzәlişlәr
51) Sual:Mütәxәssis vә ya iqtisadcinin hәll etdiyi mәsәlәlәr necә qrupa bölünür
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 7
52) Sual:AİY yaradılarkәn bunlardan hansı rәhbәr prinsip tutulmur
A) Yorucu texniki әmәliyyatlardan imtina edilir
B) Yorucu texniki әmәliyyatlar maxsimum avtomatlaşdırılır
C) İşin dialoq rejimindә tәşkili
D) İşin interaktiv rejimindә tәşkili
E) Erqonomik tәlәbatın nәzәrә alınmasa
53) Sual:AİY yaradılarkәn hansı tәlәb ödәnilmәlidir
A) erqonomik tәlәbat nәzәrә alınmaqla
B) Tәkrarlanan informasiya tәminatı
C) Daloji sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
D) Dialoq rejimindә işin tәşkilinin mürәkkәbliyi

E) Tәşkilatı vә hesablayıcı texnikadan kompleks istifadә edilmәsi
54) Sual:AİY hansı formalarda layihәlәşdirilә bilәr
A) Fәrdi ; qrupşәkilli vә kollektiv
B) Şәxsi, qrupşәkilli vә kollektiv
C) qrupşәkilli, mәrkәzlәşdirilmiş vә kollektiv
D) Fәrdi, Mono vә kollektiv
E) Fәrdi, qrupşәkil vә ALTsistem
55) Sual:AİY hansı formada layihәlәşdirilә bilәr.
A) Fәrdi
B) Mәrkәzlәsdirilmiş
C) Şәxsi
D) Alt sistem
E) Kollektiv istifadә edilmәyәn
56) Sual:Ceviklik prinsipi hansı prinsipdәn irәli gәlir
A) Daimi inkişaf prinsipindәn
B) Sabitlik prinsipindәn
C) Durğunluq prinsipindәn
D) Düz cavab yoxdur
E) Daimilik prinsipindәn
57) Sual:AİYnin yaradarkәn hansı prinsip rәhbәr tutulur.
A) Sәmәrәlik
B) Sabitlik
C) Daimilik
D) Durğunluq
E) Tәkrarlama
58) Sual:AİYnin yaradarkәn hansı prinsip rәhbәr tutulur

A) dayanıqlıq
B) Sabitlik
C) Daimilik
D) Durğunluq
E) Tәkrarlanma
59) Sual:AİYni yaradarkәn hansı prinsip rәhbәr tutulur.
A) Çeviklik
B) Proporsionallıq
C) Durğunluq
D) Tәkrarlama
E) Mürәkkәblik
60) Sual:AİY yaradılarkәn hansı prinsipa rәhbәr tutulur:
A) Daimi inkişaf
B) Tәkrarlanma
C) Mürәkkәblik
D) Funksionallıq
E) Asılamaq
61) Sual:AİYe yaradılarkәn hansı prinsip rәhbәr tutulur:
A) Sistemlilik
B) Funksionallıq
C) Mürәkkәblik
D) Ekvivalentlik
E) Proporsianallıq
62) Sual:Zamanın bölünmәsi rejimindә iş real zaman rejimindәki işdәn nә ilә fәrqlәnir?
A) idarәetmәyә verilmәk üçün әlavәnin seçilmә üsulu ilә;
B) tapşırığın formalaşması üsulu ilә;
C) faylların tәşkili üsulu ilә;

D) interfeyslә;
E) proqramlaşdırma sistemilә.
63) Sual:Avtomatlaşdırılmış iş yeribu:
A) iş yerindә yerlәşәn vә predmet әlavәlәrilә tәchiz olunmuş kompyuterdir;
B) tәtbiqi proqram paketidir;
C) elektron ofisdir;
D) inteqrasiya olunmuş әlavәdir;
64) Sual:Paket texnologiyasıbu:
A) istifadәçinin müdaxilәsi olmadan proqramın yerinә yetirilmәsidir;
B) real zamanda işdir;
C) zaanın bölünmәsi rejimindә işdir;
D) interaktiv texnologiyadır;
E) verilәnlәrin paketdә birlәşdirilmәsi üsuludur.
65) Sual:İnformasiya texnologiyası (İT) ilә informasiya sistemi (İS) anlayışları arasında nә kimi münasibәt vardır?
A) İT İS çәrçivәsindә realizә olunur;
B) İT İSdәn asılı deyil;
C) İT mühitindә baş verәn dәyişilkliyә paralel olaraq İS dәyişir
D) İT İSdәn ayrıca olaraq realizә oluna bilmәz.
66) Sual:İnformasiyanın toplanması, emalı vә verilmәsi texnologiyası –bu:
A) informasiya texnologiyasıdır;
B) kompyuter texnologiyasıdır;
C) predmet oblastının texnologiyasıdır;
D) funksional texnologiyadır;
E) tәminedici texnologiyadır;
67) Sual:Bunlardan hansı texnologiyanın komponenti deyil?
A) hazır mәhsul;

B) maliyyә;
C) kadr resursu;
D) informasiya resursu.
68) Sual:Texnologiyada hansı resurslar iştirak etmәlidir?
A) hamısı;
B) maddi;
C) maliyyә;
D) informasiya;
E) kadr.
69) Sual:ERP ... plamlaşdırılması sistemidir.Nöqtәlәrin yerinә düzgün cavabı yazın.
A) müәssisәnin resurslarının
B) maliyyә resurslarının;
C) istehsal resurslarının;
D) maddi әşyaların(материальных ценностей)
70) Sual:Maddi resursların planlaşdırılmasının informasiya sisttemlәri adlalanır:
A) MRP;
B) LRP;
C) PRM;
D) PMR;
E) CSRP.
71) Sual:Korporativ informasiya sistemlәri bunlardan birinә imkan vermir
A) sistemin sturukturunu yez dәyişmәyә;
B) bugünkü günün tәblәrinә uyğun olmağa;
C) daima tәkmillәşdirilmәyә vә inkişaf etdirilmәyә;
D) müәyyәn tәcrübә vә bilik toplamağa
E) toplanmış biliyi formallaşmış prosedur vә hәll alqoritmi şәklindә ümumilәşdirmәyә.

72) Sual:İİSnin funksional alt sisteminin dәqiq tәrifini göstәrin:
A) iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,mәsәlәlr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya mübadilәsi olunur;
B) iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,iqtisadi mәsәlәlr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya mübadilәsi olunur;
C) iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,funksional mәsәlәlr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya mübadilәsi olunur;
D) iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,tәsәrrüfatistehsal mәsәlәlri arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya mübadilәsi olunur;
73) Sual:Müәssisәnin informasiya sistemi bunları әlaqәlәndirir:
A) xarici mühiti,obyekt vә idarәetmә sistemini;
B) xarici vә daxili mühiti , obyekt vә idarәetmә sistemini;
C) xarici vә daxili mühiti , obyekt vә idarәetmә subyektini;
D) xarici vә daxili mühiti , obyekt ,subyekt vә idarәetmә sistemlәrini.
74) Sual:İqtisadi informasiya sisteminin(İİS) funksional alt sistemibu:
A) iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,mәsәlәlәr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya әlaqәsi vardır
B) funksional mәsәlәlәr kompleksidir ki, mәsәlәlәr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya әlaqәsi vardır;
C) funksional mәsәlәlәr kompleksidir ki, mәsәlәlәr arasında aşağı dәrәcәdә informasiya әlaqәsi vardır;
D) iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,mәsәlәlәr arasında aşağı dәrәcәdә informasiya әlaqәsi vardır;
75) Sual:İSnin tәyinatı :
A) effektli idarәetmәnin tәmini üçün daxil olan informasiyaların çeşidlәnmәsi;
B) uyğun tәşkilati tәminatın yaradılması
C) mümkün informasiya әsasında qәrar qәbul etmәk;
D) istifadә olunan İSdә informasiya axıninin vә onun müәssisәnin bütün sturukturuna tәsirini qiymәtlәndirmәk.
76) Sual:İSyә zәrәrsiz olaraq yeni modulun birlәşdirilmәsinin mümkünlüyü adlanır:
A) modulluluq;
B) mobillilik;
C) sturukturluluq;
D) ierarxiklik;
E) konstruktivlilik.

77) Sual:İSni hәmişәmi mәsәlәnın hәll alәti adlandırmaq olar?
A) bәli;
B) bәzәn;
C) yalnız tәcrübәli istifadәçi üçün;
D) xeyr
78) Sual:Tәşkilatın informasiya sistemi(İS) ibarәtdir:
A) bütün cavablar doğrudur;
B) informasiyanın toplanması vasitәlәri;
C) informasiyanın otürülmәsi vasitәlәri;
D) informasiyanın emalı vasitәlәri;
E) personallar.
79) Sual:informasiyanın mәrkәzlәşmiş emalı xarakterizә olunur:
A) resursların vahid mәrkәzә cәmlәnmәsilә;
B) informasiyanı emal etdikdәn sonra baş kompyuterә ötürәn bir neçә EHMin olması ilә;
C) istifadәçilәrin emal olunmamış informasiyanın ötürmәsilә;
D) emal vaxtı hesablama resurslarının bir neçә mәrkәzә bölünmәsi ilә.
80) Sual:İnformasiyanın ötürrülmә forması bunlardan hansıdır?
A) ) mәlumat;
B) mәktub;
C) hesabat;
D) çıxış
81) Sual:İlkin(emal olunmayan)informasiya bunlardan birinә imkan vermir:
A) bütün emal olunmamaış informasiyadan istifadә edәrәk әn yaxşı qәrar qәbul etmәk;
B) strateji,taktiki vә operativ mәqsәdi vә tәşkilatın mәsәlәsini tәyin etmәk;
C) әsaslandırılmış vә zamanında edilmiş qәraq qәbul etmәk;
D) tәşkilatın cari vәziyyәtinә,onun bölmәlәrinә vә oradakı proseslәrә nәzarәti hәyata keçirmәk.

82) Sual:İqtisadi informasiyanın dәqiq tәrifiilmişdir?
A) tәsәrrüfatistehsal proseslәrindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır;
B) istehsal fәaliyyәti prosesindә yaranan informasiyadır;
C) istehsal fәaliyyәti prosesindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır
D) müәssisәnin maliyyә vasitәlәrilә fәaliyyәtini hәyata keçirilmәsi prosesindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan
informasiyadır;
E) müәssisәnin biznesproseslәrinin әsas terminlәrilә әlaqәli olan informasiyadır.
83) Sual:Hansı tәçkilatlarda İT yaradılarkәn elektron sәnәd dövrüyyәsinin vә onun bağlı olduğu konkret biznesprosesrin fәaliyyәti böyük rol
oynayır?
A) orta tәşkilatlar;
B) kiçik tәşkilatlat;
C) böyük tәşkilatlar;
84) Sual:) Real zaman rejimindә istifadәçinin sistemdә saxlanılan informasiya resursları ilә qarşılıqlı әlaqә yaratmasına imkan verәn informasiya
texnologiyası adlanır:
A) dialoq İT;
B) paket İT;
C) funksional İT;
85) Sual:İstifadәçilә fәrdi kompyuterin qurğuları vә ya proqramlarıyla qarşılıqlı әlaqә yaradan qaydalar vә vasitәlәr kompleksi adlanır:
A) isteifadәçi interfeysi;
B) informasiya texniligiyası;
C) informasiya sistemi;
D) informasiya emalının texnoloji prosesi;
86) Sual:Proqramaparat tәminatı әsasında iqtisadi obyektin idarәetmә mәsәlәsinin hәlli üçün informasiyanın toplanması,qeyd olunması,ötürülmәsi,
yığılması vә emalı metodu vә vasitәlәri yığımından istifadә edәn proses adlanır:
A) informasiya yexnologiyası;
B) informasiya sistemi;
C) korporativ hesablama şәbәkәsi;

87) Sual:Firmanın idarә olunmasını bütün funksiylarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş vә müәssisәnin bütün fәaliyyәt dövrünü әhatә
edәn İS adlanır:
A) inteqrasiya olunmuş İS;
B) tәşkilati idarәetmәnin İS;
C) tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İS;
88) Sual:Dövlәt idarәçiliyi sәviyyәsindә avtmatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinә daxildir:
A) federal әhәmiyyәtli İS,әrazi İS,bәlәdiyyә İS;
B) avtomatlaşdırılmış İS,avtomatik İS,әl İS;
C) İnteqrasiya olunmuş İS,texnoloji proseslәrin idarәsinin İS,tәşkilati idarәetmәnin İS;
89) Sual:İnformasiyanın emalı vә idarәedici qәrarın qәbulu üçün nәzәrdә tutulmuş informasiya,iqtisadiriyazi metod vә model,texniki,proqram,digәr
texniki vasitә vә mütәxәssislәr yığımı adlanır:
A) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri;
B) idarәetmәnin informasiya texnologiyası;
C) informasiya emalının texnoloji prosesi;
90) Sual:Ofis üçün inteqrasiya olunmuş paketin әsasını tәşkil edir:
A) Mәtn redaktorları,elektron cәdvәllәr vә VBİS;
B) Qqrafik redaktorlar,VBİS vә nәşriyyat sistemlәri;
C) Power Point,nәşriyyat sistemlәri vә VBİS;
D) Point redaktoru,mәtn redaktorları vә elektron cәdvәllәr
E) Elektron cәdvәllәr, Power Point vә nәşriyyat sistemlәri
91) Sual:İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin V dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?
A) fәrdi kompyuterlәr;
B) yazı makinası,diktofon;
C) böyük EHMlәr,kseriks;
D) böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;
E) pero,mürәkkәb,kitab .

92) Sual:İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin IV dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?
A) böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;
B) yazı makinası,diktofon;
C) böyük EHMlәr,kseriks;
D) pero,mürәkkәb,kitab ;
E) fәrdi kompyuterlәr.
93) Sual:İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin III dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?
A) böyük EHMlәr,kseriks;
B) yazı makinası,diktofon;
C) pero,mürәkkәb,kitab
D) böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;
E) fәrdi kompyuterlәr.
94) Sual:İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin II dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?
A) yazı makinası,diktofon;
B) pero,mürәkkәb,kitab;
C) böyük EHMlәr,kseriks;
D) böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;
E) fәrdi kompyuterlәr.
95) Sual:İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin I dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?
A) pero,mürәkkәb,kitab;
B) yazı makinası,diktofon;
C) böyük EHMlәr,kseriks;
D) böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;
E) fәrdi kompyuterlәr.
96) Sual:Bunlardan hansı problemyönülü tәtbiqi proqrm paketidir?
A) hüquqisorğu sistemi;

B) mәtn redaktoru;
C) elektron cәdvәl;
D) nәşriyyat sistemlәri;
E) qrafik redaktorlar.
97) Sual:İdarәetmәnin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin texniki tәminatına avtomatlaşdırma üçün bunlardan hansı avtomatlaşdırma
vasitәsi daxil deyil?
A) informasiyanın CDROM a yazılması;
B) informasiyanın emalı;
C) informasiyanın ötürülmәsi;
D) verilәnlәrin toplanması,reqistrasiyası;
E) informasiyanın әks olunması vә verilmәsi.
98) Sual:Bunlardan hansı avtomatlaşdırılmış informasiya tenologiyalarının tәsnifat әlamәti hesab olunur?
A) realizә olunan texnoloji әmәliyyatın sinfinә görә;
B) idarәetmә obyektinin fәaliyyәt dairәsinә görә;
C) dövlәt idarәçiliyi sistemi sәviyyәsinә görә
D) idarәetmә prosesinin növünә görә;
E) emal olunan informasiyanın tipinә görә.
99) Sual:Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin funksiyalarıni realizә olunması bunsuz mümükün deyil:
A) avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyası;
B) elektron poçt;
C) ststistik ekspert sistemlәri
D) korporativ hesablama şәbәkәsi;
E) çoxprosessorlu maşın kompleksi.
100) Sual:İnformasiya sisteminin hazır olmaq xassәsibu:
A) informasiya sisteminin buraxıldığı vaxtdır;
B) lokal kompyuter şәbәkәsinin işlәdiyi müddәtdir;
C) informasiya sisteminin faktiki işlәdiyi maddәtdir;

D) informasiya sisteminin iş rejimindәn çıxdığı vaxtdir;
E) informasiya sisteminin layihәlәndirildiyi müddәtdir.
101) Sual:Linqvistik tәminatbu:
A) personalın informasiya sistemilә vә istifadәçinin proqram,texniki vә informasiya tәminatı ilә ünsiyyәt dillәrinin yığımıdır;
B) personalın informasiya sistemilә qarşılıqlı әlaqәsini reqlamentlәşdirәn metod,vasitә vә sәnәdlәrin yığımıdır;
C) işlәnmә mәrhәlәsinә aid müxtәlif metodiki vә idarәedici materiallardır;.
D) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin müxtәlif dil imkanlarıdır.
102) Sual:Funksional hissәbu:
A) İnformasiya, riyazi, proqram, lingvistik, texniki, tәşkilati, erqonometrik, hüquqi tәminatlarinin yığımıdır.
B) AİSin sturukturunun tәrkib hissәsidir ki, AİSin әsas funksiyalarını tәyiin edir;
C) informasiyanın toplanmasıni,saxlanmasıni tәmin edәn texniki vasitәlәr yığımıdır;
D) müәyyәn funksiyaları yerinә yetirәn aparatlardır.
103) Sual:Ekspert sistemi...
A) istifadәçinin verdiyi faktlar әsasında situasiyanı anlamağa,diaqnoz qoymağa, qәrqrı formulirovka etmәyә vә ya hәrәkәtin seçilmәsi üçün
rekomendasiya tәklif etmәyәimkan verir;
B) qrafik obrazların kömәyilә istifadәçinin intellektual informasiya sistemilә qarşılıqlı әlaqәsini hәyata keçirir.
C) bazada açar sözlәr әsasında mәtn informasiyaları axtarmaq üçün nәzәrdә tutulmuşdur;
D) bu iqtisadi iformasiya sistemidir;
E) tәbiidil konstruksiyasını biliyin maşın sәviyyәli tәsvirinә tәrcimәsini hәyata keçirir;
104) Sual:әn geniş yayaılmış hüquqisorğu sistemi:
A) КонсультантПлюс;
B) 1С;
C) Гарантия;
D) Кодекс;
E) Эталон.
105) Sual:Proqram tәminatının komponenti:

A) tәtbiqi proqram tәminatı;
B) alt proqram tәminatı;
C) şәbәkә proqram tәminatı;
D) komәkçi proqram tәminatı;
E) ixtisaslaşdırılmış proqram tәminatı;
106) Sual:Bunlardan hansı avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin tәminatı hesab olunmuur?
A) xarici;
B) informasiya;
C) texniki;
D) hüquqi;
E) riyazi.
107) Sual:Tәkilati idarәetmәnin İSi nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) idarәedici personalların funksiyalarının avtomatlaşdırılması
B) istehsal edәn personalların funksiyalarının avtomatlaşdırılması
C) firmanın bütün funksiyalarının avtomatlaşdırılması;
D) obyektlәrin idarәolunmasının informasiya tәminatı üçün;
E) müxtәlif texnoloji proseslәri avtomatlaşdırmaq üçün.
108) Sual:Hahsi altsistem tәminedicidir?
A) texniki tәminat;
B) istehsalın texniki tәminatı;
C) madditexniki tәminatın idarәolunması
D) texnikiiqtisadi planlaşdırma
E) personalların idarә olunması
109) Sual:Kompyuterlәrdәn,hesablama şәbәkәsinin qurğularından, orqtexnikadan, periferiya qurğularından ,rabitә vasitәlәrindәn ibarәt texniki
vasitәlәr yığımı adlanır:
A) texniki tәmnat;
B) hüquqi tәminat;

C) informasiya tәminatı;
D) proqram tәminatı;
E) riyazi tәminat.
110) Sual:İnformasiya sistemindә ayrıca sәnәdlәr vә sәnәdlәrin ayrıca massivi , sәnәdlәr vә sәnәdlәr massivi neçә adlanır?
A) informasiya resursu;
B) proqram resursu;
C) informasiya texnologiyası;
D) proqram tәminatı;
E) hәr hansı obyekt haqqında verilәn.
111) Sual:СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server aiddir:
A) relasiyon
B) şәbәkә;
C) ierarxik;
D) obyektyönümlü
112) Sual:ISO 12207 – hәyat dövrü proseslәrinin baza standartıdır;
A) proqram tәminatının;
B) informasiya sisteminin;
C) verilәnlәr bazasının;
D) kompyuter sisteminin.
113) Sual:Praktiki olaraq istәnilәn İSnin әsasıni tәşkiledir:
A) СУБД
B) Delphi
C) Yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dili;
D) İSnin yaradılmasının metod vә vasitәlәr yığımı.
114) Sual:ISO 12207 standartına uyğun olaraq müәyyәn mәqsәd vә tәlәblәrin ödәnilmәsi üçün bir vәya bir neçә prosesin,aparat vasitәlәrinin,
proqram vasitәlәrinin,qurğuların vә adamların birlәşmәsi adlanır:

A) sistem;
B) informasiya sistemi;
C) funksional proqramaparat kompleksi;
D) hesablama mәrkәzir;
E) hesablama laboratoriyası
115) Sual:İnformasiyanın saxlanması vә axtarışı bunlardan hhansının fundamental funksiyasıdır?
A) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin;
B) lokal verilәnlәr bazasının
C) korporativ informasiya sistemlәrinin;
D) sorğu sistemlәrinin
E) streteji informasiya sistemlәrinin.
116) Sual:İnformasiya sistemi(İS) — bu:
A) Qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün metod,vasitә vәpersonalların qarşılıqlı әlaqәli yığımıdır ki, informasiyanın saxlanması,emalı vә verilmәsi üçün
istifadә olunur;
B) Qarşılıqlı әlaqәli istәnilәn elementinin yığımıdır ki,ya mәqsәdli fәaliyyәtә ,ya da izolә edilmiş әtraf mühitә nisbәtәn öz inkişaf qanunlarına
malikdir;
C) Bilavasitә informasiya istehsalı oilә bağlı sistemdir
117) Sual:Bunlardan hansı AİTin şәbәkәnin qurulma üsuluna görә tәnifatına aiddir:1) lokal İT;2) çoxsәviyyәli İT;3) paylanmış İT;4) dialoq İT;5)
şәbәkә İT. Düzgün variantı göstәrin.
A) 1,2,3;
B) 1,3,4;
C) 1,3,5;
D) 3,4,5;
E) 2,4,5.
118) Sual:Bunlardan hansı AİTin istifadәçi interfeysinә görә tәsnifatına aiddir:1) paket İT;2) dialoq İT;3)şәbәkә İT;4) idarәetmә İT ;5) strateji İT.
Düzgün variantı göstәrin.
A) 1,2,3;

B) 1,3,4;
C) 1,3,5;
D) 3,4,5;
E) 2,4,5.
119) Sual:İSnin әn geniş yayılmış hәyat dövrü modeli:
A) kaskad modeli
B) proqram modullarının paralel işlәnmәsi modeli;
C) obyektyönümlü model;
D) İSnin işlәnmәsinә kompleks yanaşma modeliә
120) Sual:… relasiyon cәdvәldә verilәnin göstәricisini tәsvir edir. Nöqtәlәrin yerinә lazımı variantı semin.
A) индекс
B) sütun
C) sәtir
D) verilәnin adı
E) oyuq
121) Sual:Verilәnlәrin tipi,domen,atribut,açar.Bütün bunlar verilәnlәrin hansı modelinә aiddir?
A) Relasiyon modelә
B) Obyektyönümlü modelә
C) problemyönümlü modelә
D) xәtti modelә
E) ierarxik modelә
122) Sual:E.Kodd tәrәfindәn verilәnlәrin ikiölçülü cәdvәl şәklindә tәsvirinә әsaslanan modeli necә adlanır?
A) Relasiyon model;
B) Obyektyönümlü model;
C) problemyönümlü model
D) xәtti model;

E) ierarxik model
123) Sual:…bu yeni mәlumatlardır ki, insanlar ondan öz fәaliyyәtlәrini tәkmillәşdirmәkdә vә biliklәrinin tamamlanmasında istifadә
edirlәr.Nöqtәlәrin yerinә lazımi variantı götürün.
A) informasiya;
B) informasiya sistemi;
C) informasiya texnologiyası
D) biliklәr bazası
E) texniki sistem
124) Sual:Maqnit diskindә faylların tәşkilinin bir sıra standart metodları vә onlara uyğun olaraq fayllara çıxış metodları mövcuddur.Düzgün olmayan
varıantı göstәrin.
A) Qrafik fayl
B) Ardıcıl fayl
C) Indeksardıcıl fayl
D) Indeksixtiyari fayl
E) İxtiyari fayl
125) Sual:Biliyin emalı üçün istifadә olunur:
A) Ekspert sistemlәri;
B) Hipermәtn;
C) VBİS(verilәnlәr bazasının idarәolunması sistemlәri)СУБД
D) Multimediya vasitәlәri;
E) Brauzerlәr.
126) Sual:İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi ibarәtdir:
A) Qәrar qәbul etmәk üçün informasiya istehsalı;
B) İnformasiyanı toplamaq vә saxlamaq;
C) Statistik verilәnlәrin emalı
D) Bu informasiya әsasındaa qәrqr qәbul etmәk;
E) İnormasiyanı emal etmәk vә yaymaq.

127) Sual:AİS nәdir?
A) İnformasiya resursu+informasiya texnologiyası;
B) Texniki vasitә;
C) Riyazi metodlar+texniki vasitәlәr
D) Riyazi metod vә vasitәlәr+proqram tәminatı
E) Metodlar vә alqoritmik dillәr.
128) Sual:İSnin hәyat dövrlәrinә aiddir:
A) Konstrukturlaşma ;
B) Proqram tәminatının modifikasiyası
C) Problemin aradan qaldırılması
D) İdarәetmә obyektinin analizi.
E) İstismara buraxılması;
129) Sual:İSin sturukturu:
A) Tәminedici altsistemlәr yığımıdır;
B) Mәsәlәnin hәlli üçün metod,vasitә vә alqoritm yığımıdır
C) Sәnәdlәr massividir;
D) Mәsәlәnin hәlli üçün proqram vasitәlәri yığımıdır
E) Alt sistemlәrin yığımıdır
130) Sual:Bunlardan hansı qtisadi İSnin tәminedici altsisteminә aiddir: 1) Riyazi vә proqram tәminatı; 2) Maliyyә resursları; 3) Hüquqi tәminat; 4)
әsas fondlar; 5) Texniki vasitәlәr.
A) 1,3;
B) 1,2,3;
C) 1,2,3,4;
D) 2,3,4,5;
E) 2,5.
131) Sual:İSnin proqram tәminatına aiddir:

A) Proqram mәhsulları
B) Verilәnlәri ötürәn qurğu
C) Kompyuterlәr;
D) İnformasiya axını
E) Sәnәdlәr massivi.
132) Sual:İnformasiyanın sturuktur xarakteristkası müәyyәn olunur
A) Sintaksis aspektlә
B) Semantik aspektlә
C) Praqmatik aspektlә;
D) Mәzmunlu aspektlә (cодержательный аспект)
E) Verilәnlәrin tamlığı ilә.
133) Sual:Bunlardan hansı İSri informasiya hazırlayır ki,bunun әsasında qәraq qәbul olunur:1) Mәslәhәtverici İS; 2) İdarәedici İS; 3)İnformasiya
hәlledici sistemlәr; 4)Texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri; 5)Korporativ İSlәri.
A) 1,2,3;
B) 1,4,5;
C) 2,4,5;
D) 3,4,5;
E) Göstğrilәnlәrin hamısı.
134) Sual:Bunlardan hansı AİTin xidmәti predmet oblastına görә tәnifatına aiddir:1)mühasibat uçotu;2)bank fәaliyyәti;3)vergi fәaliyyәti;4) ekspert
sistemlәri ;5)verilәnlәrin emalı.Düzgün variantı göstәrin
A) 1,2,3;
B) 1,3,4;
C) 1,3,5;
D) 3,4,5;
E) 2,4,5.
135) Sual:İnformasiya texnologiyası:
A) prosesdir;

B) proqramdır;
C) metodiki tәminatdır;
D) alqoritmik dildir;
E) proqramlaşdırma dilidir.
136) Sual:QQDS(qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn sistemlәr(СППР))in әsas komponentlәrinә aiddir:
A) baza modeli;
B) konstukturlaşmamış mәsәlә;
C) mәsәlәnin hәll alqoritmi;
D) informasiya axını;
E) konstukturlaşmış mәsәlә;
137) Sual:Bunlardan hansı avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrinin işlәnmәsi dövrü hesab olunmur?
A) mәsәlәnin qoyuluşunun işlәnmәsi;
B) layihәdәn әvәl müayinә;
C) layihәlәndirmә;
D) sistemin işә salınması (tәtbiq);
E) sәnayesәviyyәsindә istismar.
138) Sual:Bunlardan hansı problem yönümlü tәtbiqi proqram paketidir?
A) mühasibat proqramları.
B) mәtn redaktorları;
C) qrafik redaktorlar
D) nәşriyyat sistemlәri;
E) elektron cәdvәllәr;
139) Sual:Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә baş zvenya vә idarәedici subyekt nәdir?
A) insan,mütәxәssis
B) hesablama texnikası vasitәsi;
C) proqram vasitәsi;
D) informasiya tәminatı.

140) Sual:Relyasiyon model verilәnlәr bazasının ... şәklindә tәşkilinә әsaslanır. Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn variantı seçin.
A) ikiölçülü cәdvәl;
B) ekran cәdvәli;
C) seqment cәdvәli;
D) әmәliyyat cәdvәli;
E) faylların yerlәşmә cәdvәli.
141) Sual:Bunlardan hansı avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin tәminatıdır: 1) xüsusi tәminat ;2) informasiya tәminatı;3) proqram tәminatı;
4)kömәkçi tәminat ; 5) texniki tәminat.
A) 2,3,5;
B) 1,2,3;
C) 2,3,4;
D) 1,4,5;
E) 3,4,5.
142) Sual:Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin funksiyalarının realizә olunması bunlardan biri olmadan mümkün deyilbu:
A) avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyasıdır;
B) elektron poçtdur;
C) statistik ekspert sistemidir;
D) korporativ hesablama şәbәkәsidir.
143) Sual:Hәlledici İSlәr üçün bunlardan hansıları doğrudur: 1) verilәnlәr mürәkkәb alqoritmlәr üzrә emal olunur; 2) mürәkkәb çevirmәlәr olmadan
istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq informasiys daxil edilir, sistemlәşdirilir, saxlanılır vә verilir; 3) idarәedici vә mәslәhәtverici sistemlәrdәn ibarәtdir;
4)fәzakoordinat veriәnlәri әks etdirir vә yayır.
A) 1,3;
B) 1,2;
C) 1,4;
D) 2,3;
E) 3,4.

144) Sual:Erqonomika hansı elmdir?
A) optimal әmәk şәraiti yaratmaq üçün әmәk proseslәrini öyrәnәn elmdir;
B) süni intellekt texnologiyasının işlәnmәsi metodlarını öyrәnәn elmdir;
C) elektron hesablama maşınlarının iş prinsiplәrini öyrәnәn elmdir;
D) insan tәfәkkürünün forma vә qanunlarını öyrәnәn elmdir;
145) Sual:AİSlәrin informasiya tәminatibu:
A) sistemin işi üçün verilәnlәr,onların idarәolunması üçün metod vә vasitәlәr yığımıdir;
B) kommunikasiya şәbәkәsilә göndәrilәn verilәnlәrdir
C) istifadәçiyә tәlәb olunan informasiyanı verәn sistemdir;
D) müәssisәyә iş üçün düşәn informasiyadır
146) Sual:Bunlardan hansı AİSlәrin tәtbiq sferasına görә tәsnifatı deyil:
A) tәtbiqi İS;
B) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri;
C) avtomatlaşdırılmış proyektlәndirilmәnin İSlәri;
D) inteqrasiya olunmuş İSlәr.
147) Sual:Bunlardan hansı AİSlәrin tәsnifat әlamәti deyil:
A) personalların sayı;
B) funksional әlamәt;
C) tәtbiq sahәsi;
D) istifadә xarakteri;
E) avtomatlaşdırma dәrәcәsi.
148) Sual:İSnin işlәnmәsinin ilk fazasında әn çox bu sәhvlәr buraxılır:
A) sifarışçinin maraqlarının tәyinindәki sәhvlәr;
B) proqramlaşdırma dilinin düzgün seçilmәmәsi;
C) VBİS (СУБД)nin düzgün seçilmәmәsi;
D) proqramistlәrin dqzgün seçilmәmәsi

149) Sual:İSri tәtbiq sferasına görә bölünür:
A) İnformasiyasorğu
B) Mürәkkәb riyazi hesablamaların aparılması üçün sistemlәr;
C) İqtisadi sistemlәr;
D) Tәtbiqi sistemlәr.
150) Sual:İSlәri masştabına görә bölünür:
A) tәk, qrup,korporativ;
B) kiçik,böyük;
C) mürәkkәb,sadә
D) obyektyönümlü vә digәr.
151) Sual:İnformasiya sistemlәrinin әnәnәvi tәşkili metodu
A) Müştәriserver arxitekturalı
B) Müştәrimüştәri arxitekturalı
C) Serverserver arxitekturalı;
D) Bütün informasiyaların bir kompyuterdә yerlәşdirilmәsi.
152) Sual:Halhazırda әn geniş yayılmış verilәnәr bazasının idarәolunması sistemi:
A) Relasiyon;
B) İerarxik;
C) Şәbәkә;
D) Obyektyönümlü.
153) Sual:İstәnilәn informasiya siteminin ayrılmaz tәrkib hissәsi ibarәtdir:
A) Verilәnlәr bazası;
B) Delphi mühitindә yaradılmış proqram
C) İnformasiyanın İnternet vasitәsilә ötürülmәsinin mümkünlüyü
D) Yüksәk sәviyyәli proqraladırma dilinin kömәyilә yaradılmış proqram.
154) Sual:İnformasiya sistemlәri yönәlmişdir (ориентированы ):

A) yüksәk ixtisaslı olmayan sonuncu istifadәçiyә
B) proqramistә;
C) müәssisәnin rәhbәrinә.
D) VBİS(СУБД)sahәsindә mütәxәssisә;
155) Sual:İnformasiya sisteminin әsasında durur:
A) verilәnlәrin saxlanılması vә onlara çixiş mühiti;
B) kompyuterin hesablama gücü;
C) verilәnlәrin ötürülmәsi üçün kompyuter şәbәkәsi
D) informasiyanın emalı metodları.
156) Sual:ACE – bu
A) Mühasibat uçotunda AİSdir;
B) Әmәliyyat sistemidir
C) Ekspert sistemidir;.
D) İnformasiya –axtarış sistemidir.
157) Sual:AİSnin hәyat dövrü modellәri hansı variantda verilmişdir?
A) Aralıq mәrhәlәli model,kaskad modeli,spiral modeli;
B) Prototipdәn istifadәli modeli,spiral modeli,kaskad modeli
C) Spiral modeli,kaskad modeli,yüksәlәn artımlı model;
D) Prototipdәn istifadәli model , yüksәlәn artımlı model , kaskad modeli
158) Sual:Müasir informasiya sistemlәrinin hәyat dövrünün müddәti hansı variantda verilmişdir?
A) 5 il.
B) 10 il.
C) 15 il.
D) 20 il.
E) 25 il
159) Sual:AİSin yaradılma dövrlәri bunlardan hahsıdır:

A) 1mәrhәlә – layihәdәn әvvәl müayinә 2mәrhәlә – layihәlәndirmә 3mәrhәlә  sistemin işә salınması 4mәrhәlә – sәnaye sәviyyәsindә
istismar(промышленная эксплуатация)
B) 1mәrhәlә – layihәdәn әvvәl müayinә 2mәrhәlә – texniki layihәlәndirmә 3mәrhәlә – içlәk layihәlәndirmә 4mәrhәlә – eskiz layihәlәndirmә
C) 1mәrhәlә – layihәlәndirә materiallarının toplanması 2mәrhәlә – texniki layihәlәndirmә 3mәrhәlә – sistemin işә salınması 4mәrhәlә – sәnaye
sәviyyәsindә istismar
D) 1 mәrhәlә – layihәdәn әvvәl müayinә 2 mәrhәlә – texniki layihәlәndirmә 3 mәrhәlә – içlәk layihәlәndirmә 4 mәrhәlә – sәnaye sәviyyәsindә
istismar
160) Sual:İşçi stansiyabu:
A) Şәbәkәdә müәyyәn resurslara çıxışı tәmin edәn yüksәk mәhsuldarlı kompyuterdir
B) Verilәnlәr bazasına çixiş üçün qurğudur;
C) ) Şәbәkәdә keçin EHMidir
D) Şәbәkәdә müәyyәn resurslrı idarә edәn ixtisaslaşmәş kompyuterdir;
E) Şәәbәkәnin istifadәçinin iş yerindә xüsusi tәchiz olunmuş fәrdi EHMidir;
161) Sual:Aşağı sәviyyәli obyektinin yuxarı sәviyyәli obyektә tabe olması hansı syurukturlu verilәnlәr üçün xarakterikdir?
A) ierarxik;
B) cәdvәl;
C) relasyon
D) xәtti.
162) Sual:Hansı baza cәdvәl vә yalnız cәdvәl әsasında qurulur?
A) Relasyon;
B) Şәbәkә;
C) İerarxik;
D) Paylanmış.
163) Sual: Cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması termini nә demәkdir?
A) Müasir informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları әsasında insan fәaliyyәtinin bütün sahәlәrindә informasiyadan mәqsәdyönlü vә effektli
istifadә etmәk;
B) Cәmiyyәtdә dövredәn izafi( избыточной)informasiyanın artırılması

C) Cәmiyyәtin hәyatında kütlәvi informasiya vasitәlәrinin rolunun artırılması
D) Ölkәnin bütün ali tәhsilmüәssisәlәrindә informatikanın öyrәnilmәsi
E) Hәr bir adamın bәşәr sivilizasiyasının topladığı (накопленным человеческой цивилизации) informasiya resursuna sәrbәst çıxışının tәşkili.
164) Sual:İnternetdә axtarış sistemi — bu:
A) Tematk kataloqlardır
B) Tezaurusdur
C) Әlifba lüğәtidir
D) Portallardır
E) Axtarış maşınlarıdır
165) Sual:Axtarış sistemlәrinin birbirindәn başlıca fәrqi :
A) Axtarışın sürәti
B) İstinad bazası
C) Qiymәti
D) Tapılan informasiyanın yәqinliyi
166) Sual:Yer sәthinin müәyyәn әrazisisi haqqında informasiya saxlayan verilәnlәrin saxlanması vә emalı üçün nәzәrdә tutulmuş xüsuli növ
informasiya sistemi necә adlanır?
A) Coğrafi informasiya texnologiyaları
B) İnformasiyanın coğrafi sistemilәri(географические системы информации)
C) Regional texnologiyalar vә sistemlәr
D) Әrazi informasiya texnologiyaları
167) Sual:İnformasiya prosesi  bu
A) informasiyanın yiğılması,qeyd olunması,verilmәsi,toplanması,saxlanması vә emalı prosedurunun yığımıdır
B) hesablama texnikası vasitәlәrinin tәtbiqi әsasında informasiyanın çevrilmәsi üçün kompleks әmәliyyatlar ardıcıllığıdır
C) müәyyәn texniki vә proqram mühitindә informasiya emalının metod vә vasitәlәri yığımıdır
D) informasiyanın yarandığı andan istifadәçiyә nәticә informasiyası tәqdim olunana qәdәr informasiyanın çevrilmәsi prosedurunun kompleksidir

168) Sual:İSnin mövcud hәyat dövrü modellәrindәn hansı ikisi geniş yayılmışdır?
A) Kaskad vә spiral;
B) Aralıq nәzarәtli vә kaskad;
C) Spiral vә aralıq nәzarәtli
D) Aralıq nәzarәtli vә CALS.
169) Sual:İnformasiyanın semantik aspekti әks etdirir:
A) İnformasiyanın mәzmunlu tәrkibi
B) İnformasiyanın sturuktur xarakteristkasını
C) İnformasiyanın tәlabat xarakteristikasını;
D) İnformasiyadan praktiki mәqsәdlәr üçün istifadәnin mümkünlüyünü
E) İnformasiyanın praktiki cәhәtdәn maraq doğuran hissәsilә.
170) Sual:Bunlardan hansı İSnin riyazi tәminatına aiddir:1) Mәsәlәnin hәll alqoritmi;2) İnformasiya massivi;3) Müәssisәnin hesablama mәrkәzi; 4)
Mәsәlәnin hәll metodu vә modeli;
A) 1,4;
B) 2,3;
C) 1,2,3;
D) 2,3,4;
E) 1,3,4.
171) Sual:İnformasiya axını sxeminә aiddir:
A) İnformasiya tәminatı
B) İSnin tәşkilatı tәminatı
C) Proqram tәminatı
D) Texniki tәminat;
E) Riyazi tәminat
172) Sual:Sturukturlaşdırılmış mәsәlә elә mәsәlәdir ki,burada:
A) İnsanın epizodik iştirakı ilә
B) İnsanın iştirakı olmadan

C) Yalnız texniki vasitәrdәn istifadә ilә;
D) Yalnız әl ilә;
E) Kompyuterin kömәyilә.
173) Sual:İnformasiya
A) Әtraf mühitin obyektlәri barәdә mәlumatlardır
B) Kompyuter texnologiyasıdır
C) İnsanın istifadә etdiyi bilikdir;
D) Müşahidә olunan fakt barәdә bilikdir
E) Sürüşkәn vergüllә verilmiş hәqiqi әdәdir.
174) Sual:İnformasiya resursuna aiddir:
A) Kitablar
B) Hәr hansı obyekt haqqında mәlumat
C) İnformasiya texnologiyası;
D) Proqram tәminatı
E) İnformasiya sistemi
175) Sual:İnformasiya sitemi:
A) Hәr hansı mәsәlәnin hәlli üçün vasitә,metod vә personallar yığımıdır;
B) İnformasiya texnologiyaları yığımıdır
C) Proqram tәminatıdır
D) Proqram vә texniki tәminatdır;
E) Riyazi tәminatdır
176) Sual:CASE texnologiyası:
A) kompleks dәstәk әsasında informasiya sisteminin proqram tәminatının layihәlәndirilmәsidir
B) verilәnlәrin mübadilәsidir
C) informasiya sisteminin proqram tәminatıdır
D) texniki vasitәdir
E) metod vә vasitәlәr yığımıdır

177) Sual:әgәr mәsәlәdә onun onun elementlәrini seçmәk vә onlar arasında әlaqә yaratmaq mümkün deyilsә ә mәsәlә adlanır:
A) sturukturulmamış;
B) alqoritmik olaraq hәll oluna bilәn ;
C) alqoritmik olaraq hәll oluna bilmәyәn ;
D) qeyri xәtti.
178) Sual:әgәr mәsәlәdә onun bütün elementlәri vә onlar arasındakı әlaqә mәlumdursa belә mәsәlә adlanır:
A) sturuklaşdırılmış;
B) sturukturulmamış;
C) alqoritmik olaraq hәll oluna bilәn ;
D) alqoritmik olaraq hәll oluna bilmәyәn ;
E) qeyri xәtti.
179) Sual:İnformasiya sistemindә ayrıca sәnәd vә sәnәdlәrin ayrıca massivi, sәnәd vә sәnәdlәr massivi adlanır:
A) informasiya resursu;
B) proqram resursu;
C) aparat resursu;
D) proqranm –aparat rüsursu.
180) Sual:Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri hansı әlamәtә görә daha çox sinfә bölünür?
A) idarәetmә prosesinin növünә görә;
B) arxitekturasına görә;
C) verilәmlәrin emalә xarakterinә görә
D) tәtbiq sferasına görә;
E) informasiya proseslәrinin avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә.
181) Sual:İdarәetmә prosesinin növündәn asılı olaraq aşağıdakı informasiya sistemlәrini fәrqlәndirirlәt:
A) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri, tәşkilati idarәetmәnin İSlәri, tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri;
B) Отраслевые, территориальные, межотраслевые;
C) sәnaye İS, kәn tәsәrrqfatı İS,nәqliyyat İS,ticarәt İS vә s.

D) fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;
182) Sual:Sosialiqtisadi proseslәri әks etdirәn vә bu proseslәri vә istehsal vә qeyri istehsal sahәsindә çalışan kollektivi idarә edәn mәlumatlar yığımı
adlanır:
A) idarәedici informasiya;
B) iqtisadi informasiya;
C) sosialistehsal informasiya;
D) törәmә informasiya;
E) aralıq informasiya.
183) Sual:İnformasiya texnologiyası nәdir?
A) müәyyәn texniki vә proqram mühitindә informasiya emalının metod vә vasitәlәrinin yığımıdır;
B) informasiyanın toplanması,qeyd olunması,ötürülmәsi, yığılması,saxlanılması vә emalı prosedurlarının yığımıdır;
C) hesablama texnikası vasitәlәrinin tәtbiqi әsasında informasiyanın çevrilmәsilә bağlı kompleks әmәliyyatlar ardıcıllığıdır;
D) informasiyanın yarandığı andan nәticә alınana qәdәr yerinә yetirilәn nizamlanmış qarşılıqlı әlaqәli әmәliyyatlar ardıcıllığıdır.
184) Sual:İdarәetmә prosesinin növünә görә İSlәr bölünür
A) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilati idarәetmәnin İSlәri;
B) fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;
C) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının AİSlәri,nәqliyyat,rabitә,bank İSlәrinә;
185) Sual:AİSlәrin iqtisadi obyektin fәaliyyәti sahәsinә görә tәsnifatı:
A) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının AİSlәri,nәqliyyat,rabitә,bank İSlәrinә;
B) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilati idarәetmәnin İSlәri;
C) fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;
186) Sual:Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri dövlәt idarәçiliyi sәviyyәsindә tәsnifat әlamәtinә uyğun olaraq bölünür:
A) fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;
B) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının AİSlәri,nәqliyyat,rabitә,bank İSlәrinә;
C) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilati idarәetmәnin İSlәri;

187) Sual:Korporativ informasiya xarakterizә olunur;
A) hәcminin böyüklüyü ilә;
B) saxlanma müddәtinin qısa olması ilә;
C) bir dәfә yaranması vә emal oluna bilmәsilә;
D) sadә sturukturlu olması ilә.
188) Sual:әtraf mühitlә әlanin tipinә görә İSri ola bilәr:
A) açıq,qapalı,izolә edilmiş;
B) qapalı vә izolә edilmiş;
C) açıq vә izolә edilmiş;
D) приспособляемыми.
189) Sual:İnformasiya texnologiyaları inkişaf dövrünün hansı mәrhәlәsindә qlobal vә lokal kompyuter şәbәkәlәrindә geniş istifadә olunmağa
başladı?
A) üçüncü mәrhәlәdә,1990cı illәrin әvvәlәrindә
B) birinci mәrhәlәdә,19601970ci illәrdә;
C) ikinci mәrhәlәdә,1980ci illәrin әvvәlәrindә
D) dördüncü mәrhәlәdә,1990ci illәrin axırından bizim günlәrә qәdәr.
190) Sual:Müәssisәnin hәll olunan mәsәlәnin mürәkkәblik dәrәcәsinә vә bu mәsәlәlәrin realizәsindә qәbul edilәn qәrarın dinamikasına görә seçilәn
üç növ informasiya sistemi bunlardan hansıdır: 1)funksional;2) strateji; 3)konfidensial; 4) operativ;5) signal.
A) 1,2,4;
B) 3,4,5;
C) 1,3,5;
D) 2,3,5;
E) 1,4,5.
191) Sual:İlk İSri aşağıdakılardan birinin avtomatlaşdırılması ümün nәzәrdә tutulmuşdur:
A) Mühasibat uçotu;
B) Elmi hesablamalar;
C) Mühәndis hesablamaları;

D) İstehsal (Делопроизводства)
192) Sual:İnformasiya texnologiyalarının inkişaf mәrhәlәlәrinin hansı dövründә geniş sperktirli müxtәlif tәyinatlı proqram mәhsuları ilә tәchiz
olunmuş fәrdi kompyuter әsas instrument oldu?
A) ikinci mәrhәlәdә,1980ci illәrin әvvәlәrindә
B) birinci mәrhәlәdә,19601970ci illәrdә;
C) üçüncü mәrhәlәdә,1990cı illәrin әvvәlәrindә;
D) dördüncü mәrhәlәdә,1990ci illәrin axırından bizim günlәrәqәdәr.
193) Sual:İlk ekspert sistemi nә vaxt әmәlә gәlmişdir?
A) XX әsrin 70 ci illәrindә;
B) XX әsrin 50 ci illәrindә;
C) XX әsrin 60 ci illәrindә;
D) XX әsrin 80 ci illәrindә;
E) XX әsrin 90 ci illәrindә
194) Sual:Müәssisәlәrin hansı avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri ümumi maraq daxilindә digәr korporasiyalarla әmәkdaşlığı tәmin edir?
A) ERP IIsistemi
B) MRPsistemi;
C) MRP II –sistemi;
D) ERPsistemi;
195) Sual:Müәssisәlәrin hansı avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri xammalın daxil edilmәsindәn başlamış vә istifadәçiyә malın göndәrilmәsinә
dәdәrki bütöv dövrdә istehsal resurslarının idarәedilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) MRP II –sistemi
B) MRPsistemi;
C) ERPsistemi
D) ERP IIsistemi.
196) Sual:Orta vә iri müәssisәlәrin bütün növ tәsәrrüfat fәaliyyәtinin kompleks avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş informasiya sistemi
adlanır:

A) korporativ informasiya sistemlәri;
B) stratrji informasiya sistemlәri
C) әmәliyyatların yernә yetirilmәsini dәstәklәyәn sistemlәr;
D) qәrar qәbul etmәni dәstәklәyәn sistemlәr.
197) Sual:Daxil olduğu mәnbәyә görә hansi iqtisadi informasiya seçilir?
A) xarici vә daxili.
B) yәqin vә yәqin olmayan;
C) giriş,aralıq vә çıxış
D) ilkin vә törәmә;
198) Sual:İSnin hәyat dövrü modellәrindәn birindә sonrakı mәrhәlәyә әvvәlki mәrhәlәdәki iş tam başa çatdıqdan sonra keçilir.Bu hansı modeldir?
A) Kaskad;
B) Spiral;
C) Şәbәkә;
D) CALS
E) Aralıq nәzarәtli
199) Sual:Predmet sahәsinin mәsәlәsinin hәlli üçün qiymәtlәndirilәn informasiyanın kifayәt olmasını xarakterizә edәn subyektiv göstәrici:
A) informasiyanın tamlığı;
B) tolerantlıq(толерантность)
C) relevantlıq(релевантность)
D) yәqinlik;
E) informasiyanın tutumu.
200) Sual:İnformasiya tәminatının keyfiyyәtinin texniki göstәricilәri aiddir:
A) obyektiv göstәricilәrә
B) subyektiv göstәricilәrә;
C) hәm obyektiv,hәm dә subyektiv göstәricilәrә aid ola bilәr
D) mәntiqi göstәricilәrә

E) iqtisadi göstәricilәrә
201) Sual:Vahid qaydaya görә tәrtib olunmuş sәnәdlәr yığımı adlanır
A) sәnәdlәşdirmә;
B) Sәnәd dövriyyәsi
C) informasiya resursu
D) informasiya
E) verilәnlәr.
202) Sual:İnsanın hәyat fәaliyyәtinin bütün sahәsindә vә yaradıcılığında gәrgin informasiya istehsalı prosesi adlanır:
A) informasiyalaşdırma
B) informasiyalaşdırılmış cәmiyyәt
C) kompyuterlәşdirmә
D) avtomatlaşdırma
E) qloballaşdırma
203) Sual:AİSin tәtbiq olunma sferasına görә tәsnifatı:
A) Korporativ İSlәri
B) Tәtbiqi İS.
C) Texnoloji proseslәrin idarәolunmasının İSlәri.
D) Avtomatik layihәlәndirmәnin İSlәri.
E) İnteqrasiya olunmuş İSlәrı
204) Sual:İSnin riyazi tәminatının vasitәlәrinә aiddir
A) Riyazi ststistika,modellәşdirmә vә proqramlaşdırma vasitәlәri,metodları
B) Riyazi verilәnlәrin ötürülmә vasitәlәri vә әlaqә xәtlәri.
C) Riyazi әsasla normativmәlumat sәnәdlәşmәsi.
D) İSnin riyazi qanunlarının vә düsturlarınin yaradılması.
205) Sual:Statistik İSlәrdә idarәetmә obyektinә aiddir:
A) Müәssisә vә tәşkilatlar;

B) Dövlәt idarәçiliyi orqanları;
C) İqtisadiyyat nazirliyi;
D) Dövlәt statistika orqanları;
E) Dövlәt vergi orqanları
206) Sual:İTnın tәtbiqinin nәticәsibu:
A) İnformasiya mәhsulu
B) Verilәnlәrin emalı vә ötürülmәsi;
C) İlkin informasiyanın hazırlanması
D) Verilәnlәrin toplanması
E) İnformasiyalaşdirma.
207) Sual:İnformasiyalaşdırmanın mәqsәdi :
A) Yeni informasiya texnologiyasının yaradılması
B) Mәktıәbin bütün siniflәrindә informatikanın öyrәnilmәsi
C) İstehsalda kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn istifadә etmәk.
D) Ümumi istehsalın effektiliyinin artırılması.
E) Müәssisәlәrdә kompyuterlәrdәn istifadә olunması
208) Sual:Informasiya resursu nәdir?
A) İSdә sәnәd vә sәnәdlәr massividir.
B) AİSindә yenidәn emal üçün informasiyadır.
C) İnformasiya ilә iş üçün personallardır
D) İnformasiyanın emalı üçün proqram tәminatıdır
E) Verilәnlәr yığımıdır
209) Sual:Ciddi müәyyәn olunmuş qaydalarla yerinә yetirilәn әmәliyyatlar yığımı
A) Alqoritmdir
B) Sistemdir
C) Qaydalqrdır
D) Qanundur

E) Proqramdır
210) Sual:AİS nәdir?
A) Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi
B) Avtomatik informasiya sistemi
C) Avtomatlaşdırılmış informasiya şәbәkәsi
D) Avtomatlaşdırılmış internet şәbәkәsi
E) Avtomatik idarәetmә saytır
211) Sual:İSin yaradılması barәdә qәrarın qәbulundan başlamış andan onun istismardan çixarılmasına qәdәr olan dövr әhatә edәn kәsilmәz proses
adlanır:
A) İSnin hәyat dövrü
B) İSin işlәnmәsi
C) İSin layihәlәndirilmәsi
D) İSin tәtbiqi
E) İSnin layihәlәndirmәdәn әvvәlki dövrü
212) Sual:İnfomasiyanın verilmәsi vә yayılması aiddir:
A) İnformasiya tәminatına
B) Texniki tәminata
C) Funksional tәminata
D) Hüquqi tәminata
E) Riyazi tәminata
213) Sual:Qallaktika:
A) Mühasuibat hesabı üçün AİSdir.
B) Әmәliyyat sistemidir
C) Ekspert sistemidir.
D) İnformasiyaaxtarış sistemidir
E) Proqram tәminatıdır

214) Sual:Parus:
A) Mühasuibat hesabı üçün AİSdir
B) Әmәliyyat sistemidir
C) Ekspert sistemidir
D) İnformasiyaaxtarış sistemidir.
E) Proqram tәminatıdır.
215) Sual:Düzgün hökmü seçin
A) translyatorlar kompliyatorlar vә interperatatora bölünür
B) kompliyatorlar translyatorlar vә interperatatora bölünür.
C) interperetatorlar translyatorlar vә kompliyatorlara bölünür
D) interperetator proqramım hissәlәrinin obyekt modulunu birlәşdirir.
E) kompilyator ilkin proqramı proqram sәtirlәri daxil edildikdә birbir tәrcümә edir
216) Sual:Mövcud proqramlaşdırma dillәri bölünür
A) aşağı vә yüksәk sәviyyәli dillәrә
B) rus vә qeyrirus dillәrinә
C) funksional vә operator dillәrinә
D) prosedur vә qeyri prosedur dillәrә
E) alt proqramlar.
217) Sual:Maşın xarici informasiya sistemi:
A) Informasiya massividir
B) operativ sәnәdlәrdir
C) Metodoik vә instuktiv materialdır
D) Tәsnifat vә kodlaşma sistemidir
E) Xüsusi içarәlәr sistemidir.
218) Sual:Eksprt sistemi
A) süni intellekt sistemidir
B) әmәliyyat sistemidir

C) proqramlaşdırma sistemidir
D) әmәliyyat sistemidir.
219) Sual:AİS (avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi)
A) obyektin idarәolunması üçün texniki vә proqram vasitәlәri kompleksidir
B) robotavtomatdır
C) zavod rәhbәrinin iş stolunda kompyuter proqramıdır
D) kompyuter cәlb olunmaqla idarәedici qәrarın qәbul olunma sistemidir.
220) Sual:AİSin riyazi tәminatı
A) informasiyanın emalının riyazi metod,model vә alqoritmindәn ibarәt yığımdır.
B) informasiyanın paylanması vә tәşkili üçün metod vә vasitәlәr yığımıdır.
C) verilәnlәrin emalı sistemininin yaraqılması vә istismarı üçün proqram vasitәlәri yığımıdır.
D) İSin işini tәmin etmәk üçün riyazi düsturlar vә qaydalar yığımıdır.
221) Sual:әmәliyyat sistemi
A) xüsusi tәyinatlı proqramlar kompleksidir
B) aparat vasitәlәri kompleksidir
C) kompyuterin resursları yığımıdır
D) İnstrumental proqramlar kompleksidir
E) Tәtiqi proqramlar kompleksidir.
222) Sual:Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi
A) İnformasiya, iqtisadiriyazi metod, texniki, proqram,vasitә vә mütәxәssislәr yığımıdır ki,informasiyanın emalı vә idarәedici qәrarın qәbulu üçün
nәzәrdә tutulmuşdur.
B) INTERNET şәbәkәsinin vәziyyәti barәdә informasiya saxlayan sistemdir.
C) Aparatproqram vasitәlәri kompleksidir ki,informasiyanın saxlanılması vә axtadışı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
D) Avtonom rejimdә istifadәçini mәlumatlandıran sistemdir.
E) İSin işini tәmin etmәk üçün riyazi düsturlar vә qaydalar yığımıdır.
223) Sual:AİSlәri idarәetmә prosesinin növünә görә bölünür

A) altı yerә
B) iki yerә
C) üç yerә
D) dörd yerә
E) beş yerә
224) Sual:İnformasiya sisteminin tәk (одиночные), qrup (групповые) ,korporativ (kорпоративные) şәklindә siniflәrә bölünmәsi tәsnifatı hansı
tәsnifatdır?
A) Masştabına görә;
B) Tәtbiq sferasına görә;
C) Tәşkili üsuluna görә(По способу организации);
D) İnformasiy emalının xarkterinә görә;
E) Arxitekturasına görә.
225) Sual:APS (avtomatlaşdırılmış proyektlәndirmә sistemi)(САПР (система автоматизированного проеkтирования)) — bu:
A) Predmet oblastı obyektinin modellәşdirilmәsinin proqramaparat kompleksidir;
B) Mühәndislayihәlәndiricilәr üçün kompyuter qrafikasının proqram kompleksidir
C) Konstuktorun iş stolunda kompyuter proqramıdır.
D) AUTOCAD tipli proqramdır;
226) Sual:Sistemin daxilindә saxlanılan verilәnlәr yığımı adlanır
A) daxili informasiya
B) xarici informasiya
C) giriş informasiya
D) aralıq informasiya
E) ilkin informasiya
227) Sual:İnformasiya tәminatının mәqsәdi müәyyәn olunur
A) İnformasiya tәlәbatı ilә
B) hökumәtin sәrәncamı ilә;
C) informasiya tәminatının subyektilә

D) tәşkilatın mәsәlәsilә
E) tәşkilatın rәhbәrilә
228) Sual:Elektron poçt yeşiyinin unvanı ola bilәr
A) nauka@list.ru
B) www.nngu.ru
C) fttp://lab.un.nn.ru
D) e:\work\new\stat.doc
E) http://www.host.ru/index.html
229) Sual:İnformasiya prosesi keçәn vә informasiyanın tam hәyat dövrünü tәşkil edәn sistem adlanır:
A) informasiya sistemi;
B) kompyrter şәbәkәsi
C) tәşkilati sistem
D) sosial sistem
E) kompyuter sistemi
230) Sual:Şәbәkәnin nöqtәlәrinә hәssas dayanıqlı vә asan inkişaf edәn vә konfiqurasiya oluna bilәn şәbәkә topologiyası
A) şin;
B) radial;
C) петлевая)
D) dairәvi
E) qlobal.
231) Sual:Mәsәlәnin hәll texnologiyasın görә hansi iqtisadi informasiya seçilir?
A) giriş,aralıq vә çıxış
B) yәqin vә yәqin olmayan
C) ilkin vә törәmә
D) xarici vә daxili.
232) Sual:İstehsal sistemlәrinә aiddir:

A) texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri;
B) informasiyasorğu vә informasiya –axtarış sistemlәri;
C) faktoqrafik sistemlәr;
D) proqnozlaşdırma sistemlәri.
233) Sual:Bunlardan hansı İSnin hәyat dövrü modeli hesab olunmur?
A) xәtti
B) kaskad
C) spiral
D) şәbәkә
E) aralıq nәzarәtli
234) Sual:Müәssisәnin mәqsәdyönlü kollektiv fәaliyyәtinin informasiya tәminatını tәmin edәn AİS adlanır:
A) Korporativ AİSmi.
B) Texnoloji proseslәrin idarәolunmasının AİSlәri;
C) Maliyyә AİS –mi;
D) Qlobal AİSmi;
E) Lokal AİSmi;
235) Sual:İnformasiya texnologiyası dedikdә informasiya ilә yerinә yetirilәn әmәliyyatlar başa düşülür:
A) hәm avtomatlaşdırılmış,hәm dә әnәnәvi kağız әmәliyyatları
B) yalnız kompyuter texnikasından istifadә ilә;
C) yalnız kağız әsasında
D) yalnız avtomatlaşdırılmış әmәliyyatlar
E) yalnız tәtbiqi proqramların kömәyilә hәyata keçirilәn әmәliyyatlar
236) Sual:İnformasiyanın toplanması,verilmәsi, yığılması, emalı, saxlanması, tәqdim olunması vә istifadә olunmasınin üsul vә vasitәlәr sistemi
adlanır:
A) informasiya texnologiyası;
B) informasiya prosesi;
C) informasiya sistemi;

D) informasiya yaradıcılığı
E) hәyat dövrü.
237) Sual:QQDS(qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn sistemlәrinСППР) әsas komponentlәrinә aiddir:
A) Baza modeli;
B) Konstuklaşdırılmamış mәsәlә
C) Mәsәlәnin hәll alqoritmi;
D) İnformasiya axını
E) Konstuklaşdırılmış mәsәlә;
238) Sual:İnformasiya axını әks etdirir:
A) İnformasiyanın hәrәkәt marşrutunu;
B) informasiyanın istifadә olunma yerini;
C) İnformasiyanın yaranma yerini;
D) İnformasiyanın növünü vә hәrәkәt istiqamәtini
E) İnformasiyanın tәsvir olunma formasını
239) Sual:İnformasiyanın reprezantetivliyi xarakterizә edir:
A) İnformasiyanın düzgün seçilmәsi
B) İnformasiyanın vaxtında alınmasını
C) İnformasiyanın semantik tutumunu
D) İnformasiyaya çıxışı;
E) İnformasiyanın adekvatlığını.
240) Sual:Strateji İSlәr nәzәrdә tutulmuşdur:
A) Tәşkilatın inişafının perspektivli mәqsәdlәrinin qәbulu üçün;
B) İdarәedici qәrarın yaradılması üçün;
C) İçin cari vәziyyәti barәdә sorğuya cavab üçün
D) Müәssisınin işinin nәticәlәrinin analizi üçün
E) İdarәedici qәrarın qәbulu üçün.

241) Sual:VBİS(СУБД)istifadә olunur:
A) Verilәnin emalı üçün
B) Biliyin emalı üçün;
C) Mәtnin emalı üçün ;
D) Mümkün alternativ hәllin emalı üçün;
E) Qrafik tәsvirlәrin alınması üçün.
242) Sual:Bunlardan hansıları İSnin hәyat dövrünün әsas proseslәrinә aiddir: 1) İstismar işlәri;2) Proyekt sәnәdlәşmәnin tәrtibatı;3) Yaradılmış PT
nın yoxlanılmasının metod vә vasitәlәrinin işlәnmәsi;4) Personalın öyrәdilmәsi
A) 1,3,4;
B) 1,2;
C) 2,3,4;
D) 1,2,4;
E) 2,4.
243) Sual:Ekspert sistemlәri bunlardan hansıları üçün nәzәrdә tutulmuşdur: 1) Statistik verilәnlәrin emalı üçün;2) Biliyin emalı üçün;3) Alternativ
hәllin seçilmәsi üçün;4) Verilәnlәr massivinin riyazi emalı üçün.
A) 2,3;
B) 1,2;
C) 2,4;
D) 1,3;
E) 1;4.
244) Sual:İnformasiya texnologiyasına aiddir:
A) İnformasiyanın saxlanma vә emal olunma vasitәlәri
B) Problemin hәlli üçün metod,vasitә vә personallar yığımı
C) İSnin proqram vә texniki tәminatı
D) İnformasiyanın toplanması,emalı vә saxlanılması prosesi;
E) Sәnәd dövriyyәsinin tәşkili.
245) Sual:İSnin hәyat dövrü hansı zaman parçasını әhatә edәn prosesdir:

A) İSnә zәrurәtin yaradılmasından istismardan çıxarılmasına qәdәrki dövrdür;
B) PTnin işlәnmәsindәn onun istismara buraxılmasına qәdәrki dövrdür
C) Alqoritmlәrin işlәnmәsindәn sistemin istismardan çıxarılmasına qәdәrki dövrdür ;
D) İSnә zәrurәtin yaradılmasından onun işlәnmәsinin qiymәtlәndirilmәsinә qәdәrki dövrdür
E) İnformasiyanın emal olunduğu müddәtdir.
246) Sual:İSnin hәyat dövrü modellәrindәn hansı әn perspektivli hesab olunur?
A) Spiral;
B) Kaskad;
C) Şәbәkә;
D) Aralıq nәzarәtli
E) CALS
247) Sual:AİSlәr informasiya texnologiyasının inkişaf mәrhәlәlәrinin hansı dövründә yaradılmışdır?
A) 4cü mәrhәlәsindә;
B) 2ci vә 3cü mәrhәlәsindә
C) 3cü mәrhәlәsindә;
D) 1ci vә 2cimәrhәlәsindә;
E) 2ci mәrhәlәsindә.
248) Sual:Uçot vә maliyyә mәsәlәlәrini hәll etmәküçün nәzәrdә tutulur:
A) Elektron cәdvәllәr;
B) Mәtn redaktorları;
C) Qqrafik redaktorlar;
D) VBİS;
E) Nәşriyyat sistemlәri.
249) Sual:Verilәnlәr bazasında nisbәt ikiölçülü cәdvәl şәklindә tәsvir olunur.Hәr bir nisbәt domen adların dekart koordinatı şәklindә altçoxluqdur.Bu
verilәnlәrin hansı modelidir?
A) relasyon
B) ierarxik

C) xәti
D) şәbәkә
E) paylanmış
250) Sual:Müәssisәnin biznes proseslәrindә informasiya resurslarından istifadә edәrkәn onların üzәrinә qoyulan tәlәblәri seçin:
A) Hamısı.
B) Müasirlik;
C) Yәqinlik;
D) Ünvanlılıq;
E) Çoxsaylı istifadә;
251) Sual:Hipermәtn vә multimediyaya әsaslanan informasiya sistemlәri :
A) İnformasiyasorğu
B) Qәrar qbulunu dәstәklәyәn sistemlәr(QQDSСППР);
C) Ofis informasiya sistemlәri;
D) İnformasiya mәlumat;
E) İnformasiya hәlledici
252) Sual:İSnin onların tәşkili üsuluna görә tәsnifatı hansı variantda düzgün verilmәmışdir
A) Korporativ informasiya sistemlәri
B) Faylserver arxitekturasına әsaslanan sistem
C) Müştәriserver arxitekturasına әsaslanan sistem;
D) Çoxsәviyyәli arxitekturaya әsaslanan sistem
E) İnternet(intranet)texnologiyaya әsaslanan sistem;
253) Sual:İnformasiya sisteminin yaradılması barәdә qәrar qәbul edilmәsindәn başlamış onun tam istismardan çıxarılmasına qәdәrki kәsilmәz
prosesı әhatә edәn dövr adlanır:
A) İSnin hәyat dövrü;
B) İSnin işlәnmәsi dövrü
C) İSnin layihәlәndirilmәsi dövrü
D) İSnin layihәlәndirmәdәn әvvәlki dövrü;

E) İSnin istismar dövrü;
254) Sual:Paylanmış İSlәri ola bilәr:
A) Fayl serverli vә ya müştәri serverli;
B) Korporativ vә ya hesablama;
C) Avtomatlaşdırılmış vә ya fayl serverli
D) Avtomatik vә ya müştәri serverli;
E) Fәrdi vә ya iqtisadi
255) Sual:İdarәetmә prosesinin növünә görә әgörә AİSlәr bölünür:
A) Texnoloji proseslәrin idarәsinin İS, tәşkilatitexnoloji proseslәrin İS, tәşkilati idarәetmәnin İS;
B) Federal, reqional vә bәlәdiyyә İS;
C) Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının İS, nәqliyyat, rabitә, bank İS;
D) Fayl serverli vә ya müştәri serverli;
E) Fәrdi vә ya iqtisadi
256) Sual:İqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt sahәsin әgörә AİSlәr bölünür:
A) Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının İS, nәqliyyat, rabitә, bank İS;
B) Federal, reqional vә bәlәdiyyә İS
C) Texnoloji proseslәrin idarәsinin İS, tәşkilatitexnoloji proseslәrin İS, tәşkilati idarәetmәnin İS;
D) Fayl serverli vә ya müştәri serverli;
E) Fәrdi vә ya iqtisadi
257) Sual:Tәsnifat әlamәtinә uyğun olaraq dövlәt idarәçiliyi sahәsindә AİSlәri bölünür:
A) Federal, reqional vә bәlәdiyyә İS;
B) Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının İS, nәqliyyat, rabitә, bank İS
C) Texnoloji proseslәrin idarәsinin İS, tәşkilatitexnoloji proseslәrin İS, tәşkilati idarәetmәnin İS;
D) Fayl serverli vә ya müştәri serverli
E) Fәrdi vә ya iqtisadi.
258) Sual:Memo tipli sahә nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

A) Böyük massiv mәtn informasiyaları saxlamaq üçün;
B) Gizli informasiyanı saxlamaq üçün;
C) Digәr sahәlәri realizә etmәk üçün;
D) Qrafiklәr üçün.
259) Sual:Simvol sahәsi özündә nәyi әks etdirir?
A) Hesablamalar yerinә yetirilmәdәn sol kәnara görә düzlәndirilmiş mәtn;
B) Sağ kәnara görә düzlәndirilmiş әdәd
C) «doğru» vә ya «yalan» qiymәtlәr alan kәmiyyәtlәrı yerlәşdirir
D) Real tarixi.
260) Sual:Mәntiqi tip sahәdә yerlәşir:
A) «doğru» vә ya «yalan» qiymәtlәr alan kәmiyyәtlәr
B) Mәntiqi mülahizәlәr;
C) Mәntiqi mühakımәnin nәticәsi
D) Mәntiqi işarәlәr
261) Sual:VBda hәr bir sahә aşağıdakı tiplәrdәn birinә aid edilә bilәr:
A) Mәntiqi,simvol,әdәdi,vaxt tipivә izahat( примечаний)tipi
B) Simvol,leksik,әdәdi tip verilәn;
C) Leksik, konkruyent,mәntiqi,fiziki;
D) Leksik,simvol,konkruyent,izahat vә mәntiqi tip.
262) Sual:Çoxcәdvәlli VBda hansı әlaqәlәq mümkündür?
A) göstәrilәnlәrin hamısı.
B) biri — hamısı ilә;
C) hamısı —hamısı ilә;
D) biri —biri ilә;
263) Sual:VBda sahәlәr necә fәrqlәndirilirlәr?
A) Tipinә görә

B) Informasiyanın miqdarına görә;
C) Domenә görә;
D) Alfavitә görә.
264) Sual:Relasyon VBda yazı  bu:
A) Bir obyektә uyğun olan sahәlәr yığımıdır;
B) Informasiyanın adlandırılmış әn kiçik elementidir
C) Fayl elementlәri yığımıdır
D) Müәyyәn әlamәtә görә әlaqәli siyahılar yığımıdır.
265) Sual:Relasyon VBda sahә — bu:
A) Informasiyanın adlandırılmış әn kiçik elementidir
B) Informasiya vahididir;
C) Müәyyәn әlamәtә görә әlaqәli yazılar yığımıdır
D) Bir obyektә uyğun olan yazılar yığımıdır.
266) Sual:Relasyon VBda informasiya necә tәsvir olunur?
A) Düzbucaqlı cәdvәllәrin yığımı şәklindә;
B) Siyahı şәklindә;
C) Bloklar şәklindә;
D) Fayllar yığımı şәklindә.
267) Sual:Konseptual modelin qurulması prosesi aşağıdakı mәrhәlәlәrә bölünür:
A) İnformasiyanın toplanmasl vә aprior analizi, verilәnlәrin konseptual analizi vә konseptual modelin sintezi;
B) Informasiyanın toplanması vә dublikasiyası , kodlaşdırma;
C) İnformasiyanın toplanması, predmet oblastının tәşkili
D) VBnın tәtbiq sferasının tәyini, verilәnlәrin tәşkili.
268) Sual:Verilәnlәrin modelinin әsas tiplәri bunlardır:
A) Şәbәkә,ierarxik,relasiyon
B) Mәntiqi ,fiziki

C) İerarxik,emprik,fiziki
D) Relasiyon,fiziki,mәntiqiкий.
269) Sual:GS (geoinformasiya sistemlәri)((ГИС (геоинформационные системы)) — bu:
A) Topoloji verilәnlәr bazasını elektron kartda saxlayan sistemlәrdir
B) Coğrafiyanin predmet oblastının informasiya sistemlәridir
C) Coğrafi elektron kartdır;
D) Coğrafi verilәnlәr arxivi vә qlobal fonddur
270) Sual:ETAS (elmi tәdqiqatların avtomatlaşdırılmış sistemlәri) — bu
A) Eksperimental quruculuqla bağlı proqramaparat kompleksidir
B) Elmi xarakterli hesablamalar aparmaq üçün proqramlar kompleksidir
C) Elmi işçinin iş stolunda kompyuter proqramıdır;
D) Kompyuter modellәşdirilmәsini aparmaq üçün proqramlar kompleksidir
271) Sual:Çoxcәviyyәli VBda eyni bir yazı digәr müxtәlif yazılarla әlaqәli olduqda bu adlanır:
A) “один ко многим”
B) “один к одному”
C) “многие ко многим”
D) “многие к одному”
E) hamısı doğrudur
272) Sual:Çoxcәviyyәli VBda eyni bir yazı yalnız digәr bir yazıyla әlaqәli olduqda bu adlanır:
A) “один к одному”
B) “один ко многим”
C) “многие ко многим ”
D) “многие к одному”
E) hamısı doğrudur
273) Sual:Çoxcәviyyәli VBda müxtәlif yazılar digәr müxtәlif yazılarla әlaqәli olduqda bu adlanır:
A) “многие ко многим”

B) “один к одному
C) “один ко многим”
D) “многие к одному”
E) hamısı doğrudur
274) Sual:AİY(avtomatlaşdırılmış iş yeri)  bu:
A) İnformasiyaproqramtexniki vasitәlәr yığımıdır ki,istifadәçiyә verilәnlәri emal etmәyә vә konkret predmet oblastında işi avtomatlaşdırmağa
imkan verir;
B) Konkret predmet oblastında verilәnlәrin avtomatik emalı üçün metod vә modellәr yığımıdır;
C) İnformasiya,proqramvә texniki vasitәlәrin qarşılıqlıәlaqә modelidir ki,verilәnlәrin emalını tәmin edir;
D) Texniki vasitәlәr yığımıdır ki,informasiya emalını tәmin edir;
275) Sual:AİS(avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi) — bu
A) Texniki vә proqram vasitәlәri kompleksidir ki,istehsalda, elmdә vә ümumi hәyatda obyekyin idarәolunmasini tәmin edir;
B) Robotavtomatdır;
C) Zavod rәhbәrinin iş stolunda kompyuter proqramıdır
D) Kompyuteri cәlb etmәklә idarәedici qәrarın qәbuledilmә sistemidir
276) Sual:Hesablama mühitinin arxitekturasına görә aşağıdakı informasiya banklarını fәrqlәndirirlәr:
A) Mәrkәzlәşdirilmlş vә paylanmış
B) Mәntiqi vә dialoq
C) Paylanmış vә avtomatlaşdırılmış;
D) Avtomatlaşdırılmış vә dialoq.
277) Sual:Fәaliyyәt rejiminә görә informasiya bankının әsas tiplәri:
A) Paket,dialoq vә qarışıq tip
B) Mәntiqi, informasiya vә qarışıq;
C) Paket vә mәntiqi
D) İnformasiya,dialoq vә mәntiqi
278) Sual:İnformasiya bankının tәyinatına görә siniflәri hansı varıantda veril mişdir?:

A) Informasiyasorğu sistemi, avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrindә VB, elmi tәdqiqatların avtomatlaşdırılması sistemlәrindә VB;
B) Axtarış sistemlәrindә VB, idarәetmә sistemlәrindә VB
C) İstifadәçi sistemlәrindә VB, idarәetmә sistemlәrindә VB, informasiya sistemlәrinin VB;
D) Tәdqiqat sistemlәri,informasiya sistemlәri,mәntiqi sistemlәr
279) Sual:Verilәnlәr bankının әsasını tәşkil edir:
A) Verilәnlәr bazası
B) İnformasiya sәnәdlәrinin yığımı
C) VBİS(СУБД);
D) Verilәnlәrin saxlanılma sistemi.
280) Sual:DELETE operatoru imkan verir:
A) Cәdvәlin verilәnlәrini silinmәsinә
B) Cәdvәlin verilәnlәrini dәyişdirmәyә
C) Cәdvәli yaratmağa
D) Cәdvәlә sәtir әlavә etmәyә
E) Cәdvәlә sütun әlavә etmәyә;
281) Sual:Obyekt,hadisә vә proseslәr haqqında verilәnlәr adlanır:
A) Ayrıayrı faktları,proseslәri,hadisәlәri әks etdirәn emal olunmamış mәlumatlar ;
B) Biliklәr bazasının mәzmunu
C) Әvvәlcәdәn emal olunmuş informasiya
D) Verilәnlәrin saxlanıldığı yerdә yerlәşәn mәlumatlar
E) Tәkrarәn emal olunmuş informasiya.
282) Sual:Verilәnlәr bazasında verilәnlәri idarә etmәyә ,hәmin baznı daxil etmәyә, çoxistifadәçiliyi tәmin etmәyә imkan verәn proqram vә dil
vasitәlәri yığımı necә adlanır?
A) VBİS
B) AİS
C) AİT
D) VB

E) QQDS
283) Sual:8mәrtәbәli ikilik әdәd adlanır:
A) Bayt
B) Bit
C) Söz
D) Meqabayt
E) İkiqt söz
284) Sual:CREATE TABLE operatoru imkan verir:
A) Cәdvәli yaratmağa
B) Cәdvәli dәyişdirmәyә
C) Cәdvәlә sәtir әlavә etmәyә
D) Cәdvәlә sütun әlavә etmәyә
E) Cәdvәlin oyuqlarını birlәşdirmәyә
285) Sual:Siyahıdan verilәnlәrin әdәdi olmayanını seçin
A) Vaxt vә zaman
B) Tam qiymәtli
C) Qeyd olunmuş vergüllü hәqiqi
D) Sürüşkәn vergüllü hәqiqi
E) Rasional qiymәtli
286) Sual:Tәtbiq sahәsinә görә informasiya sistemlәri bölünür
A) informasiyasorğu vә informasiya –axtarış sistemlәrinә;
B) mühasibat,maliyyә,vergi,sәnaye;
C) regional,lokal,global;
D) xarıcı vә daxili
287) Sual:Kompyuter sistemibu:
A) apatatproqram mühiti,verilәnlәrin daşiyiciları,verilәnlәr vә personallardır;

B) kompyuter vә proqram әlavәlәridir;
C) şәbәkәdә birlәşmiş avtomatlaşdırlmış iş yerlәridir;
D) verilәnlәrin kompyuter emalı sistemidir;
E) aparatproqram mühiti,proqram vә verilәnlәrin qorunmasını tәmin edәn mühitdir.
288) Sual:Öz vәziyyәtini vә ya onu әhatә edәn mühiti dәyişә bilәn sistem adlanır
A) adaptiv:
B) izaolә edilmiş;
C) açiq;
D) qapali;
E) qismәn qapalı.
289) Sual:Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin fundamental funksiyası:
A) informasiyanın saxlanılması vә axtarışı;
B) informasiyanın yığılması vә emalı
C) yeni proqramların yaradılması vә tәcrübәdәn keçirilmәsi
D) bazada mövcud olan bütün növ verilәnlәrdәn istifadәedilmәsi.
290) Sual:Avtomatik informasiya sistemlәrindә:
A) avtomatlaşdırma tamdır,yәni personalın cәlb olunması tәlәb olunmur vә ya epizodik olaraq tәlәb olunur;
B) verilәnlәrin emalı mürәkkәb alqoritmlәr üzrә aparılır;
C) müәssisәdә idarәetmә funksiyası yerinә yetirilir;
D) avtomatlaşdırma tam olmaya bilәr(yәni personalın daimi olaraq cәlb olunması tәlәb olunur);
291) Sual:әtraf mühitidәn alınan informasiyabu:
A) giriş informasiyasıdır
B) aralıq informasiyadır:
C) әsas informasiyadır:
D) çıxış informasiyasıdır.
292) Sual:Coğrafi informasiya sistemlәri nәzәrdә tutulmuşdur:

A) fәzakordinat verilәnlәrin yığılması,emalı,onlara çıxış vә yayılması üçün
B) formallaşmamış sәnәdlәrin saxlanılması üçün
C) verilәnlәrin mürәkkәb alqoritmlәr üzrә emalı üçün;
D) müәssisәnin idarәetmә funksiyasının yerinә yetirilmәsi üçün
293) Sual:World Wide Webbu:
A) İnternet şәbәsindә yerlәşәn qarşılıqlı әlaqәli sәnәdlәr sistemidir
B) sәbnәdlәrin xüsusi tәsvir dilidir
C) ümümdünya kompyuter şәbәkәsidir
D) sistemlә işlәmәyә imkan verәn proqramdır
E) sәhifәnin istәnilәn fraqmentidir.
294) Sual:İSmi bu funksiyanı yerinә yetirmir:
A) tәşkilatı
B) informasiyasorğu;
C) nәzarәt;
D) hesablama;
295) Sual:AİTlәri istifadәçi interfeysinin tipinә görә bölünür:
A) iki yerә;
B) üç yerә;
C) dörd yerә
D) beş yerә
E) altı yerә
296) Sual:Avtomatlaşdırılmış İTnin әsas mәqsәdi:
A) İlkin verilәnlәri emal etmәklә yeni keyfiyyәtdә informasiya almaqdır ki, bunun әsasında optimal idarәedici qәrar işlәnilir.
B) Verilәnlәri toplamaq vә emal etmәk;
C) Toplanmış informasiyaları yenidәn emal etmәk;
D) Keyfiyyәtli informasiya almaq.

297) Sual:Tranzaksiyabu:
A) Tranzaksiyabu:
B) әmәliyyatlar yığımıdır;
C) verilәnlәrin ötürülmәsidir
D) verilәnlәrin emalıdır;
E) verilәnlәrin çevrilmәsidir.
298) Sual:Relasyon verilәnlәr bazası bu adı ona görә almışdır ki:
A) verilәnlәr burada cәdvәl şәklindә tәsvir olunur
B) cәdvәlin verilәnlәri öz aralarında әlaqәlidir
C) burada informasiya sürәtlә emal olunur;
D) burada mürәkkәb sturukturlu verilәnlәr saxlamaq mümkündür.
299) Sual:E.Koddun işlәri әsasında hansı modelli verılәnlәr bazası yaradılmışdır?
A) relasyon;
B) şәbәkә;
C) ierarxik;
D) obyektyönümlü;
E) metodyönümlü.
300) Sual:İSnin әn geniş yayılmış hәyat dövrü modeli:
A) spiral model;
B) xәtti model;
C) qeyri xәtti model;
D) kәsilmәz model;
E) aralıq nәzarәtli model.
301) Sual:Hәlledici informasiya sistemlәri:
A) verilәnlәri mürәkkәb alqoritmlәr üzrә emal edir
B) mürәkkәb çevirmәlәr olmadan istifadәçinin sorğusuna uyğun olaraq informasiyanındaxil edilmәsini ,sistemlәşdirilmәsini,saxlanmasını vә
verilmәsini hәyata keçirir

C) verilәnlәri sadә alqoritmlәr üzrә emal edir
D) fәzakoordinat verilәnlәri әks etdirir vә yayır
302) Sual:İnformasiya sisteminin mәhsuldarlıq xassәsi
A) müştәrinin sorğusuna cavab müddәti(время отклика);
B) kompyuterin yaddaş resurslarından maksimum istifadә
C) informsiya sisteminin aparat tәminatının imkanlarından maksimum istifadә
D) informasiya sisteminin buraxılış qabiliyyәti
303) Sual:İnformasiyanın axtarışı vә saxlanılması bunlardan hansının fundamental funksiyasıdır:
A) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin
B) lokal baza verilәnlәrinin
C) korporativ informasiya sistemlәrinin
D) mәlumat sisteminin
E) axtarış sistemlәrinin
304) Sual:Avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә AİSneçә sinfә bölünür?
A) üç sinfә;
B) iki sinfә
C) dörd sinfә
D) beş sinfә sinfә
E) altı sinfә
305) Sual:Son mәhsulu qәrar qәbul etmә olan istәnilәm müәssisәnin,tәşkilatın idarәetmә sisteminin ilkin xammalı nәdir?
A) informasiya resursu;
B) verilәnlәr;
C) personallar haqqında mәlumatlar
D) texniki vasitәlәr;
E) tәşkilatın maliyyә resursları.
306) Sual:Tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәri nәzәrdә tutulmuşdur

A) istehsal edәn personalın funksiyalarının avtomatllaşdırılması üçün;
B) idarәedici personalın funksiyalarının avtomatllaşdırılması üçün;
C) müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin analizi üçün;
D) informasiya xidmәti mәsәlәlәri üçün.
E) firmanın bütün işlәrinin avtomatlaşdırılması üçün;
307) Sual:ERP hansı sinif informasiya sisteminә aiddir?
A) inteqrasiya olunmuş idarә etmә sistemlәrinә;
B) kiçik siniflәrә;
C) orta siniflәrә;
D) lokal informasiya sistemlәrinә;
E) qlobal informasiya sistemlәrinә.
308) Sual:Obyekt haqqında informasiya nın toplanmasını,verilmәsini vә yenidәn emalını hәyata keçirir:
A) informasiya sistemiı
B) informasiya mühiti
C) informasiya fәzası
D) informasiya bazarı
E) informasiya texnologiyası
309) Sual:Alışverişin kartla ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş terminal adlanır
A) РОSterminal
B) dәyişmә mәntәqәsi
C) bankomat
D) kassa aparatı
E) skaner
310) Sual:Websәhifәdә yerlәşәn vә reklam bölmәsi serverinә hiperistinadı olan qrafik reklam bloku:
A) banner;
B) tezaurus;
C) domen;

D) klaster;
E) sayt
311) Sual:Elektron poçt verilәnlәrin ötürülmәsini hansı rejimdә tәmin edir?
A) offline rejimindә;
B) hәm online, hәm dә offline rejimindә;
C) online rejimindә
D) mәlumat göndәrәninistәyilә
E) poçt proqramının sazlanmasından asılı olaraq
312) Sual:Maliyyә әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә görә tәsnifatlandırılan kart:
A) kredit kartı
B) карты с контактным считыванием
C) әlaqәsiz kart;
D) yaddaşla;
E) maqnitzolaqlı kart;
313) Sual:Kompyuterin şәbәkәdә 32mәrtәbәli ikilik әdәdlә tәsvir olinan ünvanı:
A) IРünvanı;
B) login;
C) www;
D) URL
314) Sual:Maliyyә fәaliyyәtinin avtomatlaşdırılmasının mәqsәdi ibarәtdir:
A) yorucu işlәrin aradan qaldırılması vә maliyyә sәnәdlәrinin avtomatlaşdırılmış hazırlanması;
B) personalların ixtisasının artırılması;
C) xәrclәrin azaldılması
D) mәhsulun buraxılış texnologiyasının avtomatlaşdırılması;
E) yeni qurğuların alınması
315) Sual:İSin mövcud konsepsiyası әsasında fiziki layihәlәndirmәni hәyata keçirәn tәşkilat:

A) İSnin yaradıcısı
B) sistem inteqratoru
C) birlәşmiş firma (консалтинговая фирма) ;
D) auditor firması;
E) kompyuter firması
316) Sual:1 işçi stansiya, 2serverlәrin klasteri, 3cib kompyuteri vә 4serverin mәhsuldarlığını onların artma istiqamәtindә düzün
A) 3,1,4,2
B) 2,4,1,3
C) 1,2,3,4
D) 3,2,4,1
E) 4,2,3,1
317) Sual:İnformasiyanın qorunma vasitәsi olan xüsusi әl imzasının analoqu
A) elektron әdәdi imza
B) parol;
C) авторизация;
D) персонализация;
E) şifr;
318) Sual:Arxiteturaya görә İSlәr bölünür:
A) iki yerә;
B) üç yerә
C) dörd yerә
D) beş yerә
E) altı yerә
319) Sual:Tәtbiqolunma sahәsinә görә İSlәr bölünür
A) dörd yerә
B) iki yerә
C) beş yerә

D) altı yerә.
E) üç yerә
320) Sual:Verilәnlәrin emalı xarakterinә görә İSlәr bölünür:
A) iki yerә
B) üç yerә
C) dörd yerә
D) beş yerә
E) altı yerә
321) Sual:Sistemin modeli adlanır
A) sistemin onun müәyyәn qrup xassәlәrini әks etdirәn tәsviri
B) sistemin xassәlәrinin tamlığının vә sturukturunun saxlanılması
C) sistemin indiki anda malik olduğu vacib xassәlәrin çoxluğu
D) sistemin tәrtibi
E) sistemin komponentlәrinin yığımı
322) Sual:relasiyon cәdvәldә verilәnin göstәricisini tәsvir edir.Nöqtәlәrin yerinә lazımı variantı semin
A) индекс
B) sütun
C) sәtir
D) verilәnin adı
E) verilәnin tipi
323) Sual:Verilәnlәrin tipi,domen,atribut,açar.Bütün bunlar verilәnlәrin hansı modelinә aiddir?
A) Relasiyon modelә;
B) Obyektyönümlü modelә
C) problemyönümlü modelә
D) xәtti modelә
E) ierarxik modelә

324) Sual:E.Kodd tәrәfindәn verilәnlәrin ikiölçülü cәdvәl şәklindә tәsvirinә әsaslanan modeli necә adlanır?
A) Relasiyon model;
B) Obyektyönümlü model
C) Problemyönümlü model
D) Xәtti model;
E) İerarxik model
325) Sual:).…bu yeni mәlumatlardır ki,insanlar ondan öz fәaliyyәtlәrini tәkmillәşdirmәkdә vә biliklәrinin tamamlanmasında istifadә
edirlәr.Nöqtәlәrin yerinә lazımi variantı götürün.
A) informasiya;
B) informasiya sistemi
C) informasiya texnologiyası
D) biliklәr bazası
E) texniki sistem
326) Sual:Maqnit diskindә faylların tәşkilinin bir sıra standart metodları vә onlara uyğun olaraq fayllara çıxış metodları mövcuddur.Düzgün olmayan
varıantı göstәrin.
A) Qrafik fayl
B) Ardıcıl fayl
C) Indeksardıcıl fayl
D) Indeksixtiyari fayl
327) Sual:Mәqsәd funksiyasına görә İSlәri bölünür
A) beş yerә
B) üç yerә
C) dörd yerә
D) iki yerә
E) altı yerә
328) Sual:Dövlәt idarәçiliyi sәviyyәsindә İSnin neçә növü vardır?
A) üç

B) iki
C) dörd
D) beş
E) beş
329) Sual:İSnin istifadәçilәri neçә kateqoriyaya bölünür?
A) dörd
B) üç
C) iki
D) beş
E) altı
330) Sual:İSnin inkişaf mәrhәlәlәri neçә dövrә bölünür?
A) dörd dövrә
B) üç dövrә
C) iki dövrә
D) beş dövrә
E) altı dövrә
331) Sual:İSlәrin inkişaf mәrhәlәlәrinin IV dövrü hansı illәri әhatә edir?
A) 1980cı ildәn başlayaraq 2010cu ilә qәdәrki dövr
B) 19501960
C) 19551960
D) 19651970
E) 19751985
332) Sual:İSlәrin inkişaf mәrhәlәlәrinin III dövrü hansı illәri әhatә edir?
A) 19701980
B) 19501965
C) 19601970
D) 19401950

E) 19801990
333) Sual:İSlәrin inkişaf mәrhәlәlәrinin II dövrü hansı illәri әhatә edir?
A) 19601970
B) 19501955
C) 19401950
D) 19701980
E) 19751980
334) Sual:İSlәrin inkişaf mәrhәlәlәrinin I dövrü hansı illәri әhatә edir?
A) 19501960
B) 19551965
C) 19601970
D) 19751980
335) Sual:AİSlәri dövlәt idarәçiliyi sәviyyәsinә görә bölünür
A) 3 yerә
B) 2 yerә
C) 4 yerә
D) 5 yerә
E) 6 yerә
336) Sual:AİSlәri iqtisadi obyektinin fәaliyyәt dairәsinә görә bölünür
A) 2 yerә
B) 3 yerә
C) 4 yerә
D) 5 yerә
E) 6 yerә
337) Sual:AİSlәri idarәetmә prosesinin növünә görә bölünür:
A) 6 yerә

B) 3 yerә
C) 4 yerә
D) 5 yerә
E) 2 yerә
338) Sual:Funksional alt sistemin tәrkibi asılıdır
A) informasiya sisteminin istifadә olunduğu predmet oblastından
B) informasiya sisteminin texniki tәminatından
C) alt sistemin elementlәrinin sayından
D) sistemdә obyektlәrin münasibәtini nizamlayan hüquqi normalardan
E) informasiya sisteminin proqram tәminatından.
339) Sual:COM nәdir?
A) proqram komponentidir
B) kommersiya serveridir
C) kommutatordur
D) obyekt yönümlü proqramlaşdırma mühitidir
E) hadisә yönümlü proqramlaşdırma mühitidir
340) Sual:World Wide Web İnternetin bunlardan hansı üçün nәzәrdә tutulmuş xidmәt növüdür?
A) Özündә qrafik,sәs vә videyo yerlәşdirәn hipermәtn istinadlı sәnәdlәri axtarmaq vә baxmaq üçün nәzәrdә tutulmuşdur;
B) faylları ötürmәk üçündür
C) elektron mәlumatları ötürmәk üçündür;
D) real zamanda klaviatura vasitәsilә müracıәt üçündür
E) axtarış etmәk üçündür.
341) Sual:Paylanmış informasiya sistemi ola bilәr
A) müştәriserverli vә ya faylserverli
B) korporativ vә ya hesablayıcı
C) avtomatlaşdırılmış vә ya müştәriserverli
D) fәrdi vә ya iqtisadi

342) Sual:Korporativ informasiya sistemlәribu
A) şirkәtin işini tәmin edәn informasiya sistemidir
B) İnternetdә biznesi reallaşdıran informasiya sistemidir
C) İnternetә çıxışla bağlı xidmәtlәr göstәrәn informasiya sistemidir
D) şirkәtin kompyuter şәbәkәsidir
343) Sual:Bu qeyd olunanlardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin mәnbәyi deyildir?
A) Qeyri istehsalat vәziyyәti;
B) Maliyyә vәziyyәtinin uyğun olması;
C) texnoloji xәrçlәrin azaldılması;
D) iş vaxtının azaldılması
E) әmәk sәrfinin azaldılması
344) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin mәnbәyidir?
A) Material ehtiyatlarından istifadә edilmәsi ;
B) Xammal mәsrәflәri çoxaldılması;
C) Artıq әmәk әmәk mәsrәflәri
D) Sertifikata qәlmәyәn mәhsul
E) Maliyyә fәaliyyәtinin zәiflәnmәsi
345) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin mәnbәyidir
A) Zay mәhsul itkisinin azaldılması
B) Keyfiyyәtsiz mәhsulun artırılması
C) Zay mәhsul istehsalı
D) Qeyri mәhsuldar mәsrәflәrin çoxaldılması
E) Mәhsuldarlıqın aşaqı düşmәsi
346) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin mәnbәyi hesab olunmur?
A) Daha şox әmәk mәqsәdi
B) iş vaxtının azaldılması

C) material resurslarının azaldılması
D) qeyri mәhsuldan mәsrәflәrin azaldılması
E) Keyfiyyәtsiz mәhsulun artırılması
347) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyinin mәnbәyidir
A) material resursların azaldılması
B) Material resurslarından cox istifadә
C) iş vaxtının coxaldılması
D) Zay mәhsulu әldә edilmәsi
E) әmәk şәrtinin çoxaldılması
348) Sual:Bunlardan hansı sәmәrәliliyin mütlәq göstәricisidir.
A) T=ToT1
B) T1=ToT1
C) T1=ToT1To
D) T2=ToToT1T0
E) T3=ToToToT1
349) Sual:Bunlardan hansı nisbi sәmәrәlilik göstәrici sayılır?
A) T2.3 =ToT1To
B) To=ToT1
C) ∆T=ToT1
D) ∆T=T1To
E) ∆T=To+T
350) Sual:Tipik Texniki AİYәn hansı daxildir?
A) mәtn sәnәdlәri işlәyәn operatoru AİY
B) idarә etmәni hәyata keçirәn operatorun AİY
C) maddi texniki tәchizatı hәyata keçirәn operatorun AİY
D) verqi sistemini tәşkil edәn operatorun AİY
E) müfәttişin işinә nәzarәt edәn operatorun AİY

351) Sual:Texniki işçilәrin funksiyası hansıdır?
A) sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi
B) sәnәdlәrin lәqvi
C) uçot işinin aparılması
D) idarә etmәnin hәyata keçirmәk
E) maliyyә vәziyyәtinә nәzarәt
352) Sual:Texniki işçilәrә kimlәr daxildir?
A) katibәlәr, operatorlar
B) mühәndislәr, iqtisadçılar
C) inzibati işçilәr
D) verqi toplayanlar
E) biznesmenlәr
353) Sual:Tipik texniki işcinin AİYnә bunlardan hansı aid deyildir?
A) rәhbәrin AİY
B) katibәnin AİY
C) tabel uçotu müfәttişinin AİY
D) mәtn sәnәdlәri işlәyәn operatorun iş yeri
E) mәktublar şöbәsi müfәttişinin AİY
354) Sual:Tipik texniki işçinin AİYnә bunlardan hansıaid deyildir?
A) mәtn sәnәdlәri işlәyәn operatorunun iş yeri
B) mәktublar şöbәsi müfәttişinin AİY
C) tabel uçotu müfәttişinin iş yeri
D) katibәnin Aiy
E) mütәxәssisin AİY
355) Sual:AİYnin informasiya tәminatı hansı aspektdә yaradılır
A) Praqmatik

B) positivlik
C) informatik
D) kibernetik
E) alqoritmik
356) Sual:Bunlardan hansı semantik aspektir?
A) sistemdә mәlumatların tәsviri formalarının mәzmunu
B) Formalarının tәrkibinin mәzmunu
C) Mәlumatların tәsvirinin mәntiqi quruluşu
D) Massivlәrin tәsvirin mәntiqi quruluşu
E) Sәnәddә tәsvirin mәntiqi qurluşu
357) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspektordur?
A) Formaların tәrkibi
B) Sistemdә mәlumatların tәsviri
C) Çoxluqda mәlumatların tәsviri
D) Boş coxluqda mәlumatların tәsviri
E) AEİ sistemindә mәlumatların tәsviri
358) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspekdir?
A) Massivdә mәlumatların tәsvirinin mәntiqi qurluşu
B) AİYdә saxlanması strukturu
C) AİYdә informasiya axtarışı
D) Sәnәddә tәsvirin mәntiqi qurluşu
E) Sistemdә mәlumatların tәsviri qurluşu
359) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspekdir
A) Sәnәdә mәlumatların tәsvirinin mәntiqi quruluşu
B) Çoxluqda mәlumatların tәsviri strukturu
C) Sistemdә mәlumatların tәsviri strukturu
D) İnformasiya axtarşı qurluşu

E) Sәnәtdә informasiyanın yerlәşdirilmәsi qurluşu
360) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspektdir?
A) Göstәricidә mәlumatların mәntiqi tәsviri qurluşu
B) Mәlumatların tәsvir formalarının mәntiqi qurluşu
C) Göstәricidә mәlumatların mәntiqi tәsviri qurluşu
D) Mussivdә informasiyanin yerlәşdirilmәsiqurluşu
E) Çoxluqda informasiyanın yerlәşdirilmәsi qurluşu
361) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspektdir?
A) Göstәricidә mәlumatların mәntiqi tәsviri qurluşu
B) Mәlumatların tәsvir formalarının mәntiqi qurluşu
C) Göstәriçilәrdә tәsvir formasının mәntiqi qurluşu
D) Massivdә informasiyanın yerlәşdirilmәsi qurluşu mәntiqi
E) Çoxluqda informasiyanın yerlәşdirilmәsi mәntiqi quruluşu
362) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspektordur?
A) Göstәricidә mәlumatların yerlәşdirilmәsinin mәntiqi qurluşu.
B) Mәsәlә hәllinin seçilmәsinin mәntiqi quruluşu
C) İnformasiyanın axtarıçının mәntiqi quruluşu
D) İnformasiyanın saxlanılmasının mәntiqi quruluşu
E) Mәlumatların tәsvir formalarının mәntiqi qurluşu
363) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspekt deyildir?
A) İqtisadi mәsәlә üçün lazım olan mәlumatların seçilmәsi
B) Göstәricidә mәlumatların tәsvirinin mәntiqi qurluşu
C) Sәnәtdә mәlumatların tәsvirinin mәntiqi qurluşu
D) Yazıda mәlumatlarının tәsvirinin mәntiqi qurluşu
E) Massivdә mәlumatların tәsvirinin mәntiqi qurluşu
364) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspekt deyildir

A) AİYdә informasiyanın saxlanması
B) Massivdә mәlumatların tәşkilinin mәntiqi qurluşu
C) Sәnәddә mәlumatların tәsvirinin mәntiqi qurluşu
D) Yazıda mәlumatların tәsvirinin mәntiqi qurluşu
E) Göstәriçidә mәlumatların yerlәşdirilmәsinin mәntiqi qurlusu
365) Sual:Bunlardan hansı sintaktik aspekt deyildir?
A) AİYdә informasiya axtarışının mәntiqi qurluşu
B) Sәnәddә mәlumatların tәsvirinin mәntiqi qurluşu
C) Massivdә mәlumatların tәsvirinin mәntiqi qurluşu
D) Yazıda mәlumatların tәsvirinin yerlәşdirilmәsinin mәntiqi qurluşu
E) Göstәricidә mәlumatların yerlәşdirilmәsinin mәntiqi qurluşu
366) Sual:Bunlardan hansı Praqmatik aspekdir?
A) İqtisadi mәsәlәnin hәlli ücün lazimi mәlumatların secilmәsi
B) Mәsәlәnin hәll üçün olaraq ritmik seçilmәsi
C) Mәsәlәnin iqtisadi qoyuluşu
D) Mәsәlә hәlli üçün texnoloji prosesin müәyyәn edilmәsi
E) Mәsәlә hәlli üçün texnikanın secilmәsi
367) Sual:Bunlardan hansı daha giriş mәhfumdur
A) mәlumat
B) informasiya
C) informasiya
D) verilәn
E) verilәn
368) Sual:Bunlardan hansı informasiya deyildir
A) xәbәr obyektidir
B) saxlama vә ötürülmә obyektidir
C) saxlama vә çevrilmә obyektidir

D) saxlama, ötürmә vә cevrilmә obyektidir
E) Butun cavablar düz deyil
369) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı informasiyadır?
A) çevrilmә obyektidir
B) xәbәrdir
C) verilәndir
D) mәlumatdır
E) hәm mәlumatdır, hәmdә xәbәr
370) Sual:Bunlardan hansı informasiyadır:
A) çevrilmә obyektidir
B) çevrilmәyә mәruz qalmır
C) bilik kecmir
D) yenilik vermir
E) ölcü vahidi yoxdur
371) Sual:Kursun mәzmunu:
A) texmiki – iqtisadi layihәlәndirmә
B) әmәliyyatların müәyyәn edilmәsi
C) texniki – iqtisadi tapşırıq
D) xәrclәrin müәyyәn edilmәsi
E) sistemin tәşkili
372) Sual:Bu problemlәrin hansı informasiyanın işlәnmәsinin imkişafının IY mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmur?
A) qeyri mәrkәzlәçdirilmiş qaydada istifadә
B) qeyri mәrkәzlәçdirilmiş qaydada istifadә
C) fәrdi kompüterlәrin potensialından tam istifadә edilmәsi
D) sistemin resurslarına qәnaәt
E) sistemin çevikliyinin tәmin edilmәsiS

373) Sual:Bunlardan hansı bilik anlayişına xasdır.
A) maşım proqramının cağırmaq qabiliyyәti
B) maşın proqramı haqqı zәif biliyә malik olması]
C) maşın proqramına müraciәt edә bilmәmәk
D) sadә maşın proqramlarına müraciәt
E) sadә maşın proqramlarına müraciәt
374) Sual:Bunlardan hansı bilik anlayişına xasdır.
A) yüksәk qurluşa malik olması
B) sadә qurluşa malik olması
C) mürәkkәb qurluşa malik olması
D) sabit qurluşa malik olması
E) qeyri sabit qurluşa malik olması
375) Sual:Sistemin fәaliyyәti bunlardan hansından daha cox asılıdır
A) informasiya
B) vәbәr
C) verilәn
D) mәlumat
E) xәbәr  mәlumat
376) Sual:Kibernetikanın әsas anlayışı hansıdır?
A) imformasiya
B) xәbәr
C) verilәn
D) mәlumat
E) xәbәr vә mәlumat
377) Sual:Bunlardan hansı kursun predmetidir?
A) verilәn әmәliyyatların avtomatlaşdırılması
B) verilәn әmәliyyatların avtomatlaşdırılması

C) layihәlәşdirmә
D) sәmәrәliliyin müәyyәn edilmәsi
E) texniki tapşırıq
378) Sual:Bunlardan hansı informasiyadır
A) biliyimizin artımı
B) bilik artımı yoxdur
C) köhnәlikdir
D) yenilik vermir
E) ölçüyә çәlmir
379) Sual:MAİY nin yaradılmasını әsas mәqsәdi hansıdır
A) MAİY nin yaradılmasını әsas mәqsәdi hansıdır
B) Dolayı sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
C) Dolayı sәmәrәliliyin mәnfi alınmasına
D) Dolayı sәmәrәliliyin mәnfi alınmasına
E) İşçilәrin sayının çoxaldılmasına
380) Sual:Bunlardan hansı fәrdi layihәyә xasdır.
A) Әksәr işlәr tәkrarlanır
B) Әksәr işlәr tәkrarlanmır
C) Әmәk sәrfi azdır
D) Maliyyә mәsrәfi çoxdur
E) Әldә edilәn mәnfәәt nisbәtәn azdır
381) Sual:Bunlardan hansı daha çox informasiya resurslarına oxşayır
A) Dovrüyyә fondlarına
B) Nizamnamә fonduna
C) Nizamnamә fonduna
D) Nizamnamә fondu
E) Әsas fondlar

382) Sual:MAİnin yaradarkәn әn xәrc bunlardan hansının üzәrinә düşür
A) TVK –alınması
B) İsci qüvvәsinin
C) Materiallar alınmasına
D) Dәftәrxana lәvazimatlarinin alınmasına
E) Müqavilәlәrin baqlanmasına
383) Sual:Stabillik әmsalının aşağıda qeyd olunan qiymәtindәn hansı daha mәqbuldur
A) Kst≥0,85
B) Kst≤0,85
C) Kst=0,15
D) Kst<0,20
E) Kst=0,35
384) Sual:Stabillik әmsal necә müәyyәn edilir.
A) Kst=D/Ü
B) Kst=DÜ
C) Kst=D+Ü+D
D) Kst=Ü=ÜD
E) KST=D+Ü
385) Sual: Müәyyәn vaxt әrzindә müәyyәn hәcmdә informasiyanın işlәnmәsindә istifadә olunan kompüterlәrin sayı necә müәyyәn olunur.
A) Skom=Vhes/Vkomp
B) Skom = Vhes+Vkom
C) Skom= Vkom/Vhes
D) Butun suallar düzdü
E) Butun cavablar düz deyil
386) Sual:Kompüterin operativ yaddaşı necә bölünür
A) h=h1+h2+h3

B) h=h+h2h2
C) h=h3h1+h2
D) h=h1+h2h3
E) Butun cavablar düz deyil
387) Sual:Prosessorun cәld işlәmәsi necә hesablanır
A) Vhes= Qh.i/T1.Küm
B) Vnes=Q.h.i. Küm
C) Vnes=Q.h.i. Küm
D) Vnes=Q.h.i. Küm
E) Vhes=To/Qh.i.Küm
388) Sual:Bunlardan hansı AİYnin TVKna aid deyildir
A) Mәlumatların işlәnmәsi üçün proqram vasitәlәri
B) Mәlumat yığan vasitәlәr
C) Qeyd edici vasitәlәr
D) Mәlumat öturәn vasitәlәr
E) Mәlumat işlәyәn vasitәlәr
389) Sual:Bunlardan hansı AİYnin TVKa daxildir
A) Mәlumat yığan vә qeyd edәn vasitәlәr
B) Nәqliyyat vasitәlәri
C) Texniki işçilәr
D) Transpartyor vasitәlәr
E) Proqram vasitәlәri
390) Sual:Bunlardan hansı әmәliyyat sisteminә daxil deyildir?
A) xüsusi proqrama malik olmayan
B) kompüterin işini idarә edәn :
C) xüsusi proqrama malik olan
D) Mәlumatları identifikasiya edәn

E) Dialoq rejimindә işlәyәn
391) Sual:Bunlardan hansı riyazi tәminata daxil deyildir?
A) informasiyanin işlәmә metodları
B) Alqoritmlәr
C) riyazi modellәr
D) riyazi metodlar
E) riyazi üsullar
392) Sual:Bunlardan hansı riyazi tәminatı aiddir?
A) riyazi metodlar
B) informasiya metodları
C) tәşkilatı metodlar
D) texniki metodlar
E) hüquqi metodlar
393) Sual:Hüquqi tәminata aid sәnәd hansıdır
A) Bölmә vә işcilәrin hüquqi statusu
B) linqivistik aşlәrә aid hüquqi status
C) Texniki tapşırıqa aid hüquqi status
D) İşci qrupuna aid sәnәdlәr
E) Layihәnin hazırlanmasına aid sәnәd
394) Sual:Hüquqi tәminata aid sәnәd hansıdır;
A) AİYnin yaradılması qaydalarına aid sәnәd
B) tәşkilat işlәrә aid sәnәd
C) texniki işlәrә aid sәnәd
D) Riyazi sәnәdlәrә aid sәnәd
E) kadrlara aid sәnәd
395) Sual: Bunlardan hansı informasiya daşıyıcılarinin inifikasiya edilmәsinә auddir.

A) uyqunlaşdırma
B) modifikasiya
C) inteqrasiya
D) iterasiya
E) identifikasiya
396) Sual:Hüquqi tәminat bunlardan hansı ilә qarşılıqlı әlaqәdardır
A) texniki tәminat;
B) Xüsusi dil tәminatı
C) Riyazi tәminat
D) Proqram tәminatı
E) Riyazi – proqram tәminatı
397) Sual:Hüquqi tәminat hansı tәminat alt sistemi ilә qarşılıqlı әlaqәdardır?
A) informasiya tәminatı
B) Riyazi –proqram tәminatı
C) Riyazi tәminat
D) Proqram tәminat
E) Xüsusi dil tәminatı
398) Sual:Hüquqi tәminat hansı tәminat alt sistemi ilә qarşılıqlı әlaqәdardır
A) Tәşkilati tәminat alt sistemi
B) Riyazi tәminat alt sistemi
C) Proqram tәminat alt sistemi ilә
D) Linqivistik tәminat alt sistemi ilә
E) Riyaziproqram tәminat ilә alt sistemi ilә
399) Sual:Mәtnlәrin genişlәndirilmәsi
A) İnsanların ünsiyyәt dili
B) Riyazi dil;
C) Alqoritmik dil;

D) Blok –sxem dillәri;
E) Beyzik alqoritmik dili
400) Sual:Bunlardan hansı linqvistik tәminata daxil deyildir
A) AİYtәşkilatı mәsәlәlәri;
B) AİYdә istifadә edilәn elmitexniki terminlәr;
C) Bir sıra dil vasitәlәri;
D) Mәtnlәrin açılması;
E) Mәtnlәrin genişlәndirilmәsi
401) Sual:Bunlardan hansı AİYnin tәminat ait sisteminә aid deyildir?
A) sistemli yanaşma tәminatı
B) riyazi tәminatı
C) informasiya tәminatı
D) erqonomik tәminatı
E) proqram tәminatı
402) Sual:Bunlardan hansı AİYnin tәminatına daxil deyildir?
A) lokal şәbәkә tәminatı
B) erqonomik tәminat
C) texniki tәminat
D) informasiya tәminatı
E) informasiya tәminat
403) Sual:Bunlardan hansı AİYnin tәminat ait sisteminә daxil deyildir?
A) qlobal şәbәkә tәminat
B) kadr tәminatı
C) inqvistik tәminat
D) hüquqi tәminat
E) riyaziproqram tәminatı

404) Sual:Bunlardan hansı AİYnin tәminat alt sisteminә daxil deyildir?
A) maliyyә tәminat
B) texniki tәminat
C) proqram tәminat
D) erqonomik tәminat
E) informasiya tәminatı
405) Sual:Bunlardan hansı erqonomiq tәminata daxildir?
A) insan fәaliyyәti üçün optimal şәraitin yaradılması
B) sistemin vәziyyәtinin düzәldilmәsindә normativ aktlardan istifadә
C) sistemin vәziyyәtinin düzәldilmәsindә dil vasitәlәrindәn istifadә
D) sistemin vәziyyәtinin düzәldilmәsindә riyazi mәntiqdәn istifadә
E) sistemin vәziyyәtinin düzәldilmәsindә şәbәkә metodundan istifadә
406) Sual:Bunlardan hansı hüquqi tәminata aiddir?
A) avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaradılması üçün dil vasitәsidir
B) insanın normal fәaliyyәti üçün vasitә vә metodlar
C) texniki vasitәlәrlә tәchiz üçün metod vә vasitә
D) sistemi proqramla tәchiz etmәk üçün metod vә vasitә
E) hesablama sisteminin fәaliyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün metod vә vasitә
407) Sual:Bunlardan hansı linqvistik tәminatıdır
A) müxtәlif mәrhәlәlәrdә istifadә edilәn dil vasitәsidir
B) kompüter üçün nәzәrdә tutulan metod vә vasitәlәr mәcmuu
C) texniki vasitәlәrin tәşkili üçün vasitә
D) tәşkilatı vasitәlәrin seçilmәsi üçün vasitә
E) nәticә informasiyanın tәhlili üçün bir vasitә
408) Sual:Bunlardan hansı proqram tәminatı daxil deyildir?
A) funksional ait sistemlәrin kompüterdә edilә bilmәsi üçün istifadә edilәcәk vasitә
B) informasiyanın işlәnilmәsindә nәzәrdә tutulan metodlar

C) müxtәlif mәrhәlәlәrdә istifadә edilәn dil vasitәsi
D) informasiya sisteminin yaradılmasında istifadә edilәn vasitә
E) normativ aktlardan ibarәt metodlar mәcmusudur
409) Sual:Bunlardan hansı riyazi tәminat ait sisteminә daxildir?
A) riyazi metodlar vә alqoritmlәr mәcmusu
B) mәlumat bazası
C) mәlumat fondu
D) rekvizit vә qöstәricilәr
E) dil vasitәlәri
410) Sual:Bunlardan hansı informasiya tәminatına aiddir?
A) informasiya bazasını tәşkil etmәk vasitәsidir
B) informasiya sisteminin layihәlәndirilmәsi vasitәsi
C) kodlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi vasitәsidir
D) tәşkilati tәminatın hәyata keçirilmәsi vasitәsidir
E) işçilәrin iş vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması vasitәsidir
411) Sual:Bunlardan hansı texniki tәminata aiddir?
A) tәşkilat vә texniki tәminatın hәyata keçirilmәsi
B) riyazi tәminatın hәyata keçirilmәsi
C) riyaziproqram tәminatı
D) proqram tәminatı
E) tәşkilati tәminat
412) Sual:Bunlardan hansı tәşkilati tәminat ait sisteminә daxil deyildir?
A) işci heyyәti arasında qarşılıqlı fәaliyyәt tәmin edәn vәsait vә metodlar mәcmusu
B) işçi heyyәtinin texniki vasitәlәrlә tәchiz edilmәsi
C) işçi heyyәtinin hüququnun tәmin edilmәsi
D) işçinin iş vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasını tәmin edәn
E) proqram tәminatını hәyata keçirәn

413) Sual:Sәmәrәliliyә aid mütlәq göstәriçilәrdәn hansı doqrudur?
A) ∆T=∆T0∆T1
B) ∆T=∆To∆T1+∆T2
C) ∆T=∆T2∆T1+∆To
D) ∆T=∆T1∆T1∆T2+∆T0
E) ∆T=∆T<∆T0+∆T1
414) Sual:Hansı şәrt daxilindә sәmәrәliliyә aid layihә qәbul edilmir
A) Sd<0
B) Sb/d ≥0
C) Sb/b≤0
D) Sb/b>110
E) Sb/b=0
415) Sual:AİYdә sәmәrәliliyin alınması üçün hansı şәrt doğrudur.
A) Sb/b≥0; Sd≥0
B) Sb/b≤0 : Sd≤0
C) Sb/b≥0 : Sd≤0
D) Sb/b≥0; Sd≤0
E) Sb/b+Sd=0; Sd≤0
416) Sual:AİYnin sәmәrәliliyinin ümumi göstәricisi hansıdır
A) Süm=Sb/b+Sd
B) S=SoS1
C) T=ToT1
D) AS=SoS1
E) ∆T=∆To∆T1
417) Sual: Bunlardan hansı qәnaәt kimi başa düşülür
A) Müsbәt dәyişikliklәri törәdәn amillәri;

B) Әvvәlki vәziyyәtin tәkrar edilmәsi;
C) Heç bir dәyişikliyin olmaması
D) Prosesdә geriliyin olmaması
E) prosesdә geriliyin olması
418) Sual:Bunlardan hansı sәmәrәliliyin natural göstәriçisidir
A) T=ToT1
B) S=SoS1
C) ∆S=∆So∆S1
D) ∆S=So+S1
E) S/s=SoS1So
419) Sual:AİYnin iqtisadi sәmәrәliliyinә tәsir etmәyәn amil hansıdır
A) Texnoloji variantdan qeyrioptimal istifadә
B) Qәrarların keyfiyyәtinә yüksәldilmәsi
C) Texnoloqiyanın tәkmillәşdirilmәsi
D) Layihә tәrtibatının sürәtlәndirilmәsi
E) idarә heyyәtinә informativlik sәviyyәsinә yüksәldilmәsi
420) Sual:Avtomatlaşdırılmış iş yerinin iqtisadi sәmәrәliliyinә tәsvir edәn amil hansıdır.
A) İdarә etmә metodla tәkmillәşdirilmәsi
B) İdarә etmә metodunda sәmәrәsizlik
C) Unifikasiya işinin düzqün tәşkil edilmәmәsi
D) Modifikasiya işinin düzqün tәşkil edilmәmәsi
E) Unifikasiya vә modefikasiyanın düzqün tәşkil edilmәmәsi.
421) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyin dәyәr göstәricisi deyildir?
A) ∆T=ToT1
B) ∆S=∆So∆S1
C) S=SoS1
D) Sә .sq=SoS1So

E) Sә.s=SoS1
422) Sual:Bunlardan hansı sәmәrәliliyin dәyәr göstәricisidir
A) TS=SoS1
B) T=ToT1
C) ∆T=∆T=∆To∆T1
D) Tәs=ToT1
E) Tәs.q=ToT1To
423) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyә müsbәt tәsir göstәrmir:
A) Qeyri mәhsuldar mәsrәflәrin çoxaldılması;
B) Qeyri mәhsuldar mәsrәflәrin azaldılması
C) Mәhsul vahidinә әmәk mәsrәfinin azaldılması
D) Keyfiyyәtsiz mәhsulun çoxluğu
E) Zay mәhsulun çoxluğu
424) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi sәmәrәliliyә müsbәt tәsir qöstәrir
A) Zay mәhsul itkisinin azaldılması
B) Material resurslarının çoxaldılması
C) Keyfiyyәtsiz mәhsul istehsalı
D) Xammal mәsrәfinin sәrfinin çoxaldılması
E) yarım fabrikat materiallarının sәrfinin çoxaldılması
425) Sual:Bunlardan hansı innformasiya dövriyyә fondudur
A) Bir ildәn az
B) Bir ildәn iki ilә qәdәr
C) İki ilә qәdәr
D) Bir ildәn çox
E) Üç ilә qәdәr
426) Sual:Bunlardan hansı informasiya әsas fondlarıdır

A) Bir ildәn artıq istifadә müddәtinә malik
B) Gündәlik istifadәyә malik
C) dekadalıq istifadәyә malik
D) 10 günlük istifadәyә malik
E) Rüblik istifadәyә malik
427) Sual:Bunlardan informasiyanın aktuallığını әks etdirәn hansıdır
A) vaxt
B) mәhsuldar qüvvәlәr
C) istehsalat münasibәtlәri
D) mәhsuldarlıq
E) sәmәrәlilik
428) Sual:İstifadә zamanı informasiya sәrf olunurmu
A) informasiya sәrf olunmur
B) informasiya sәrf olunur
C) informasiya az sәrf olunur
D) informasiyanın yarısı sәrf olunur
E) tamamilә sәrf olunur
429) Sual:İnformasiya resurslarının tәkrar istehsalın hansı fazadan ibarәtdir
A) istifadә
B) istifadәsis
C) yaranmayan
D) yayılmayan
E) istifadәsiz vә yayılmayan
430) Sual:İnformasiya resurslarının tәkrar istehsalın hansı fazadan ibarәtdir
A) yayılma
B) yayılmayan
C) istifadә edilmәyәn

D) yaranmayan
E) yayılmayan vә istifadә edilmәyәn
431) Sual:İnformasiya resurslarınin tәkrar istehsalın hansı fazadan ibarәtdir
A) yaranma
B) әldә edilmә
C) yayılmamaq
D) istifadә olunmayan
E) cari mәruz qalmayan
432) Sual:İnformasiya resurslar müsbәt tәsir obyekti hansıdır
A) sәmәrәliliyi yüksәldir
B) sәmәrәliliyi aşağı salır
C) sәmәrәliliyi sabit saxlayır
D) dolayı sәmәrәliliyi mәnfi tәsis göstәrir
E) ümumi sәmәrәlilij aşağı düşür
433) Sual:İnformasiya resurslarının müsbәt tәsir obyektlәri hansıdır
A) istehsalın hәcminin artmasına
B) istehsalın hәcminin azalmasına
C) istehsalın hıcminin stabilliyinә
D) istehsalәn hәcminin gerilmәsinә
E) istehsalәn hәcminin kәskinliyin azalmasına
434) Sual: Bunlardan hansı informasiya resursudur
A) elmi vә tәcrübi fәaliyyәtdә әldә edilir
B) İnro qeyri – müәyyәn şәraitdә әldә edilir
C) tәsadüfәn әldә edilir
D) kör tәbii әldә edilir
E) elmi әsası olmaqdan әldә edilir

435) Sual:Bunlardan hansı xarici girişin formasiyasıdır
A) Tabeciliyindә olan müәssisәsindәn daxil olan
B) İdarә edici obyektәn daxil olan
C) İdarә olunan obyektdәn daxil olan
D) İşlәnmә qurqusundan kecmәyәn
E) Arxivdә saxlanılan
436) Sual:Bunlardan hansı daxili giriş informasiyasıdır
A) İdarә edici obyektәn daxil olan
B) İdarә edici obyektә daxil olan
C) Arxivdә saxlanılan
D) İşlәnilmәyә mәruz qalmayan
E) Tәkrar işlәnmәdәn keçәn
437) Sual:Bunlardan hansı Aralıq informasiyadır?
A) Tәkrarәn islәnilmәdәn kecәn
B) Arxivlәrdә saxlanılan
C) idarә etmәdә istifadә edilәn
D) Nәticә informasiyası kimi istifadә edilәn
E) istehsal tәlәbini ödәyәn
438) Sual:Bunlardan hansı giriş informasiyadır?
A) Daxili vә xariçi alәmdәn daxil olan informasiya
B) İlkin informasiyanın tәrkib hissәsi
C) İlkin vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsidir
D) nәticә vә törәmә informasiyasının mәcmuusu olur
E) Aralıq informasiyanın bir hissәsidir
439) Sual:Bunlardan hansı ob1yektin informasiyadır?
A) Giriş iformasiyanın işlәnilәn hissәsidir?
B) Giriş informasiyasının işlәnilmәyәn hissәsidir

C) Nәticә informasiyanın tәrkib hissәsidir
D) Törәmә informasiyasının tәrkib hissәsidir
E) Aralıq informasiyanın tәrkib hissәsidir
440) Sual:Bunlardan hansı AİYinin hüquqi tәminat sәnәdlәrinә aid deyil
A) AİYdә tәşkilatı tәminatla әlaqәdar sәnәdlәr
B) AİYnin yaradilması qaydaları
C) bölmә vә işcilәrә aid sәnәd
D) İnformasiya proseslәrinә aid sәnәd
E) Diqәr sistemlәrdә әlaqә sәnәdlәri
441) Sual:Bunlardan hansı erqonomik tәminatı obyektivdir?
A) insan
B) texniki
C) tikililәr
D) layihәlәr
E) texnoloqiya
442) Sual:Bunlardan hansı Erqonomik tәminata daxil deyildir
A) Mәhsuldarlıqın aşaqı düşmәsi amillәri
B) insan fәaliyyәti üçün optimal variant
C) AİYnin sürәtlә mәnimsәnilmәsi
D) insanın sәhvsiz fәaliyyәti
E) İnsanın max. Sәmәrәli işlәmәsi üşün şәrait
443) Sual:Bunlarda hansı AİYnin hüquqi tәminatına aid olan sәnәddir
A) Diqәr sistemlәrlә qarşılıqlı sәnәdlәr
B) AİYdәn kәnarda olan sәnәdlәr
C) Diqәr sistemlәrәmәxsus sәnәdlәr
D) Şәxsәn sifarişciyә aid sәnәdlәr
E) Proqram tәminatına sәnәdlәr

444) Sual:Bunlardan hansı erqonomik tәminatın obyektidir?
A) insanın fәaliyyәti
B) texnikadan istifadә
C) texnoloqiyadan istifadә
D) layihәlәrin tәrtibi
E) sәmәrәliliyin әldә edilmәsi
445) Sual:Bunlardan hansı erqonomik tәminatın obyektivdir?
A) İnsanın kollektivdә yeri
B) texnoloqiyanın optimallaşdırılması
C) Yeni informasiya texnolojiyaşından istifadә
D) Texnikadan sәmәrәli istifadә
E) Sәssizliyin tәminatı
446) Sual:Bunlardan hansı biliyin xoşsәsidir
A) Yüksәk qurluşa malik olması
B) Sadә qurluşu malik olması
C) Mürәkkәb qurluşu malik olması
D) Başa düşülmәyәn qurluşu malik olması
E) Xaotik qurluşu malik olması
447) Sual:Bunlardan hansı ümumi proqram tәminatına daxilidir?
A) emal edici poroqramlae
B) mühasibatlıq proqramları
C) statistik proqramlar
D) proqnozlaşdırma proqramları
E) operativ proqramlar
448) Sual:Bunlardan hansı ümumi proqram tәminatıdır?
A) emal edici proqramlar

B) tәsir edici proqravlar
C) mәntiqi proqramlar
D) hesabi proqramlar
E) yekun proqramlar
449) Sual:Proqram tәminarı necә yerә bölünüe?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 7
E) 6
450) Sual:Bunlardan hansı AİSnin fәaliyyәtinin әsasını tәşkil edir?
A) iqtisadiriyazi üsullar
B) tәhlil üsulları
C) alqoritmik üsullar
D) texnoloji üsullar
E) qeyrixәtti üsullar
451) Sual:AİSnin fәaliyyәtinin әsasını bunlardan hansı tәşkil edir?
A) idarә etmә modellәri
B) alt sistem modellәri
C) texnoloji modüllәr
D) infoloji modellәr
E) texniki modellәr
452) Sual:Bunlardan hansı riyazi tәminata aiddir?
A) alqoritmlәr
B) texnologiyalar
C) әmәliyyatlar
D) proseslәr

E) bölmәlәr
453) Sual:Bunlardan hansı riyazi tәminata aiddir?
A) riyazi metodlar
B) informasiya metodlar
C) verilәnlәr modeli
D) texnolohi әmәliyyatlat
E) göstәrici modellәr
454) Sual:Bunlardan hansı riyazi tәminata aiddir?
A) riyazi metodlar
B) informasiya metodlar
C) texnoloji metodlar
D) verilәnlәr
E) xәbәrlәr
455) Sual:Bunlardan hansı aralıq informasiyadır?
A) işlәnmәdәn tәkrarәn kecәn informasiya
B) istifadә edilmәyәn informasiya
C) arxivdә saxlanılan informasiya
D) seyflәrdә saxlanılan informasiya
E) giriş informasiyanın işlәnilәn hissәsi
456) Sual:Bunlardan hansı nәticә informasiyadır?
A) törәmә informasiyamın bir hissәsi
B) giriş infirmasiyanın bir hissәsi
C) nәticә unformasiyanın bir hussәsi
D) aralıq unfirmasiyanın bur hissәsi
E) xarici giriş informasiyanın bir hissәsi
457) Sual:Bunlardan hansı törәmә informasiyasıdır?

A) ilkin vә aralıq informasiyanın
B) giriş informasiyanın işlәnmәsindәn әldә edilәn
C) işlәnilmәyәn informasiyadan әldә edilәm
D) giriş informasiyadan әldә edilәn
E) daxili ciriş informasiyadan әldә edilәn
458) Sual:Bunlardan hansı informasiya xarakterli iş deyildir
A) Hesablama әmәlyatları
B) Saxlama
C) Şifrәlәşdirmә
D) Düzәlişlәr etmәk
E) Tәqdim etmә mәsәlәsi
459) Sual:Bunlardan hansı xarici giriş informasiyasıdır
A) Tabeçıliyindә olan muәssisәyә vә tәşkilatdan daxil olan informasiya
B) Nәticә informasiyanın bir hissәsi
C) Aralıq informasiyanın bir hissәsi
D) İşlәnilmәyәn informasiya
E) Aralıq vә nәtiçә informasiyası
460) Sual:Bunlardan hansı nәticә informasiyasıdır
A) Törәmә informasiyasının bir hissәsi
B) çıxış informasiyasının bir hissәsi
C) İlkin informasiyanın bir hissәsi
D) Daxili giriş informasiyanın bir hissәsidir
E) Xarici giriş informasiyanın bir hissәsi
461) Sual:Bunlardan hansı törәmә informasiyasıdır
A) İlkin informasiyanin işlәnmәsindәn әldә edilәn
B) Giriş informasiyasının işlәnmәsindәn әldә edilәn
C) Nәticә informasiyasının işlәnmәsindәn әldә edilәn

D) Aralıq vә nәtiçә informasiyasının işlәnilmәsindәn әldә edilәn
E) Aralıq informasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
462) Sual:Bunlardan hansı işlәnilmәyәn informasiyadır
A) Bir başa çıxışa verilәn
B) Bir başa girişә verilәn
C) Bir başa işlәnmә qurğusunu daxil olan
D) Bir basa işlәmәk üçün daxil olan
E) Daha çox işlәnmәyә mәruz qalan informasiya
463) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanin quruluşudur
A) Qöstәrici, xәbәr, informasiya fondu vә massivi mәlumat bazası
B) Ancaq mәlumat bazası
C) ancaq xәbәrlәr
D) ancaq informasiya massivi
E) ancaq işci bloku
464) Sual:Bunlardan hansı әlamәt rekviziti deyldir
A) malın ağırlığı
B) malın nomenklaturu
C) malın sertifikatı
D) malın buraxıldığı tarix
E) malın çeşidi
465) Sual:Bunlardan hansı keyfiyyәt rekviziti deyildir
A) malın çәkisi
B) malın keyfiyyәti
C) malın növü
D) malın şifri
E) malın kodu

466) Sual:Bumlardan hansı keyfiyyәt rekvizitidir
A) malın növü
B) malın sayı
C) malın cәkisi
D) malın uzunluğu
E) malın en kәsiyi
467) Sual:Bunlardan hansı massivdir
A) xәbәrlәrin mәcmuu
B) verilәnlәrin mәcmuu
C) göctәricilәrin mәcmuu
D) mәlumatların mәcmuu
E) rekvizitlәrin mәcmuu
468) Sual:Bunlardan hansı göstәricidir
A) rekvizitlәrin mәcmuu
B) xәbәrlәrin mәcmuu
C) hadisәni xarakterizә edәn xassәlәrin mәcmuu
D) mәlumatların mәcmuu
E) Butun cavablar düz deyil
469) Sual:Bunlardan hansı kәmiyyәt göstәricisidir
A) malın sayı
B) malın ceşidi
C) malın keyfiyyәti
D) malın kodu
E) malın ceçidi
470) Sual:Bunlardan hansı keyfiyyәt rekvizitidir
A) sıra nömrәsi
B) üzünlüq ölcü vahidi

C) ağırlıq ölcü vahidi
D) miqdar
E) barel
471) Sual:Rәhbәr işçilәr iş qünün neçә faizini telefon, qısa mәsafәli sәfәrlәr vә problemin tәhlilinә sәrf edir?
A) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 19%
B) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 35
C) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 37%
D) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 45%
E) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 51%
472) Sual:Rәhbәr işcilәr telefon danışıqları vә problemin tәhlilinә iş qününün neçә faizini sәrf edir?
A) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 13%
B) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 42%
C) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 27%
D) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 72%
E) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş7%
473) Sual:İdarәetmә sferası işçilәrinә kimlәr daxildir?
A) rәhbәr işçilәr,mütәxәssislәr vә texniki işçilәr
B) sürücülәr, anbar işçilәri
C) müәllimlәr, operatorlar
D) sazlayıcilar, texniki işçilәr
E) nәzarәtçilәr
474) Sual:Fiziki modeli tәrtib etmәk ücün hansı xarakteristikalar nәzәrә alınır:
A) MBİS xarakteristikası
B) İnformasiya sisteminin xarakteristikası
C) Mәlumat sisteminin xarakteristikası
D) verilәnlәr sisteminin xarakteristikası

E) Ğöstәricilәr sisteminin xarakteristikası
475) Sual: Datoloji modeli saxlama mühitinә qoşmaq ücün hansı sәviyyә modelindәn istifadә edilir
A) Fiziki sәviyyә modelindәn
B) Mәntiqi sәviyyә modelindәn
C) Axtarış sәviyyyә modelindәn
D) Qruplaşdırma sәviyyә modelindәn
E) Әlaqәlәndirmә sәviyyә modelindәn
476) Sual:Bunlardan hansı ilkin modeldir
A) İnfoloji model
B) Dataloji model
C) Datoloji –infoloji model
D) Nәticә model
E) Aralıq modeli
477) Sual:İnformasiya model nәdir
A) Texniki vә proqram tәminatını nәzәrә almayan tәsvir edici model
B) Texniki tәminat nәzәrә alan tәsvir edici
C) Proqram tәminatını nәzәrә alan tәsviri model
D) Tәşkilatı texnikanı nәzәrә alan tәsviri model
E) Periferija texnikasının nәzәrә alan tәsviri model
478) Sual:Datoloji model nәdir
A) MBİS vasitәlәri ilә birqә işlәyәn mәntiq sәviyyә
B) Ceşıdlәmәni hәyata kecirәn mәntiqi sәviyyә
C) Qruplaşdırmanı hәyata kecirәn mәntiqi sәviyyә
D) İnformasiya axtarıçısını hәyata kecirәn mәntiqi sәviyyә
E) Massivlәri ceşıdlәyәn mәntiqi sәviyyә
479) Sual:Kiçik mütәxәssislәr iş qününün neçә faizini sәnәdlәr üzәrindә iş vә telefon danışıqlarına sәrf edir?

A) 88%
B) 60%
C) 55%
D) 100%
E) 25%
480) Sual:Kiçik mütәxәsislәr iş qününün neçә faizini sәnәdlәr üzәrindә iş vә uçot aparılmasına sәrf edir?
A) 74%
B) 22%
C) 17%
D) 31%]
E) 96%
481) Sual:Mütәxәssis iş qününün neçә faizini analitik iş vә sәnәdlәr üzәrindә işә sәrf edir?
A) 54%
B) 11%
C) 21%
D) 32%
E) 78%
482) Sual:.Mütәxәsis iş qününün neçә faizini işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә işә sәrf edir?
A) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 76%
B) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 35%
C) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 20%
D) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 2%
E) işqüzar qörüşlәr vә sәnәdlәr üzәrindә iş 98%
483) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddir?
A) Chi Vaite
B) Oracle
C) Access

D) Proqress
E) Suhase
484) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddir?
A) Vord Perfect
B) Corel Drav
C) Boienq Graf
D) PC PC Paintbrush
E) İnqress
485) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddir?
A) Microsoft Vord
B) Unix
C) OS2
D) Vindovs NT
E) Bunyan Vines
486) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddir?
A) sadә tәsvirlәrin mәtnә әlavә edilmәsi
B) fayllarin yoxlanması
C) kodlaşdırmanın aparılması
D) sistemin tәşkili
E) dekodlaşdırma prosesi
487) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddir?
A) sözlәrin vә ifadәlәrin tәşkili vә dәyişdirilmәsi
B) mәlumatların bazasının tәşkili
C) verilәnlәr bankının tәşkili
D) metod yönümlü TPP
E) ümumi yönümlü TPP

488) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddir?
A) sözlәrin vә ifadәnin tapılması vә dәyişdirilmәsi
B) ümumi tәyinatlı TPP
C) universal tәyinatlı TPP
D) MBİS(SUBDSubd)
E) qrafik redaktorlar
489) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddi?
A) mündәricatın hazırlanması vә mәtnin sәhifәlәrә bölünmәsi
B) hesablama proseslәrin tәşkili
C) inzibatlaşdırma
D) qlobal şәbәkә şәraitindә qeydiyyat
E) lokao şәbәkә şәraitindә qeydiyyat
490) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddir?
A) Mәtnin müxtәlif şriftlәrlә qaydaya salınması
B) elektron cәdvәllәr
C) Casetexnoloq paketlәri
D) ekspert sistemlәr
E) ümumi tәyinatlı TPP
491) Sual:Bunlardan hansı mәtn redaktoruna aiddir?
A) orfoqrafiyanın yoxlanması
B) Casetexnoloq paketlәri
C) Inteqrallaşmış paketlәr
D) Sinisoidal paketlәr
E) Tәtbiqi paketlәr
492) Sual:Ümumi tәyinatlı TPPyә hansılar daxildir?
A) ekspert sistemi
B) virus proqramları

C) antivirus proqramları
D) inzibatlaşdırma proqramları
E) problem yönümlü
493) Sual:Ümumi tәyinatlı TPPyә hansılar daxildir?
A) Case –texnoloq paketlәri
B) әmәliyyat sistemlәri
C) baza proqramları
D) texniki xidmәt proqrammı
E) hesablama proseslәrinin tәşkili
494) Sual:Ümumi tәyinatlı TPPyә hansılar aiddir?
A) inteqrallaşmış paketlәr
B) bir mәsәlәli
C) çox mәsәlәli
D) antivirus
E) metod yönümlü
495) Sual:Verilәnlәri bazasının modellәrinin dәyişmәsinin sәbәbi
A) Proqram vә texniki tәminatın cevik dәyişmәsi
B) Müqavilәnin dәyişmәsi
C) Rәhbәrliyin cevik dәyişmәsi
D) Linqvistik tәminatın cevik dәyişmәsi
E) Erqonomik tәminatın cevik dәyişmәsi
496) Sual:Verilәnlәr bazasının modellәrinin dәyişmәsinin sәbәbi
A) Proqram tәminatının cevik dәyişmәsi
B) Layihәnin dәyişmәsi
C) Müqavilәlәrin dәyişmәsi
D) Kadrların dәyişmәsi
E) Rәhbәrliyin dәyişmәsi

497) Sual:İstifadә edilәn ünsiyyәt dilinә görә VBlәr hansı sistemә bölünür
A) Aciq sistem
B) İterasiya edilmiş sistem
C) İnteqrasiya edilmiş sistem
D) İyerarxiyalı sistem
E) Mövqel sistem
498) Sual:Predmet oblastı barәdә inteqrasiya edilmiş tәsәvvürü әks etdirәn model hansıdır
A) Konseptual model
B) Dataloji model
C) Qlobal model
D) Lokal model
E) Xariçi model
499) Sual:Bunlardan hansı VByә nәzәrәn xarici model adlanır
A) Xarici istifadәcinin maraqlarının әks etdirәn
B) Xarici isteklakcının maraqlarının әks etdirmәyәn
C) İdarә edicilәrin maraqlarına әks etdirәn
D) sistemin işcilәrinin maraqlarını әks etdirәn
E) sistemin işcilәrinin maraqlarını әks etdirәn
500) Sual:Lokal model kimlәrin baxışlarını әks etdirir
A) Müxtәlif istifadәcilәrin baxışlarını
B) İdarә edici sistemin baxışlarının
C) İdarә olunan sistemin baxışlarının
D) İstehlakcıların maraqlarının
E) AES sistem işcilәrinin maraqlarının
501) Sual:Qlobal model bunlardan hansını mövqeyini әks etdirir
A) inzibatcılığın mövqeyini

B) Tәsәrrüfatının mövqeyini
C) Layihәlәndiricinin mövqeyini
D) Sistemlәşdiricinin mövqeyini
E) Alt sistemin mövqryini
502) Sual:Fiziki modeli tәrtib etmәk ücün hansı xartakteristikalara tәlәb olunur:
A) ӘSnin xarakteristikası
B) İdarәedici sistemin xarakteristikası
C) İdarә olunan sistemin xarakteristikası
D) İdarә edici vә idarә olunan sistemin xarakteristikası
E) Sadәcә sistemin xarakteristikası
503) Sual:Verilәnlәr bazasının modellәrinin dәyişmәsinin sәbәbi:
A) Texniki tәminatın cevik dәyişmәsi
B) Kadrların dәyişmәsi
C) Rәhbәrliyin dәyişmәsi
D) Layihәlәrin dәyişmәsi
E) Müqavilәlәrin dәyişmәsi
504) Sual:Yeni şәraitә uyğun modellәr hansı model әsasında qurulur:
A) İnfolojı modellәr
B) Funksional modellәr
C) Sistem modellәr
D) Fiziki modellәr
E) Dataloji modellәr
505) Sual:Bunlardan hansı VByә nәzәrәn xarici model adlanır?
A) Xarici istifadәcilәrin maraqlarının әks etdirәn
B) Xarici istifadәcilәrin maraqlarını әks etdirәn
C) İdarә edicilәrin maraqlarının әks etdirәn
D) İdarә olunanların maraqlarının әks etdirәn

E) İnzibatcıların maraqlarını әks etdirәn
506) Sual:Bunlardan hansı Proqramatik aspektordur?
A) AİYdә mәlumatların vaxtında saxlanması
B) AİYinformasiyanın axım (hәrәkәti)
C) AİYkәnardan informasiya qәbulu
D) AİYdәn diqәr AİYnә informasiya göndәrilmәsi
E) AİYnin bölmәlәrinin informasiya ilә tәminatı
507) Sual:Bunlardan hansı paylanmış MBnin üstün cәhәtidir
A) Yükü sistemin müxtәlif komponentlәri arasında paylamaq imkanı yaradır
B) Xidmәt edici informasiyanın xüsusi cәkisi artır
C) Fiziki sәviyyәdә layihәlәşdirmә cәtinlәşir.
D) Sorquları sinxronlaşdırması mürәkkәblәşir
E) Sistem mürәkkәblәşir
508) Sual:Bunlardan hansı paylanmış mәlumat bazasının üstün cәhәtidir?
A) Paylanmış vә mәrkәzlәndirilmiş sistemlәrin üstünlüklәrini özündә әks etdirir
B) Sistem mürәkkәblәşir
C) Sorquları sinxronlaşdırmaq problemi mürәkkәblәşir
D) MBnin mәntiqi layihәlәşdirmә cәtinlәşir
E) Xidmәt edici sferanın xüsusi cәkisi azalır
509) Sual:Paylanmış EHM hansı texniki baza әsasında yaradılır
A) Daha cox EHM vә qarşılıqla әlavә
B) Bir EHM
C) İki EHM
D) Qarşılıqlı әlaqәsi olmayan bir necә THM
E) bir necә tәşkilatı texniki
510) Sual:Lokal VB hansı baza әsasında yaradılır

A) Bir EHM
B) İş EHM
C) Z EHM
D) 12 EHM
E) 13 EHM
511) Sual:Bunlardan hansı verilәnlәrin işlәnmәsinin tәşkili üsuluna qörә VB fәrqlәndirrir:
A) Paylanmış VB
B) Assimlyisiya edilmiş VB
C) Konfiqurasiya edilmiş VB
D) Kombinәlәşdirilmiş VB
E) Kodlaşdırılmış VB
512) Sual: Bunlardan hansı verilәnlәrin işlәnmәsinin tәşkili üsuluna qörә VBlәri fәrqlәndirir
A) Lokal VB
B) Fәrdi VB
C) Kustar VB
D) Şәrikli VB
E) Anoloq VB
513) Sual: Bunlardan hansı saxlama informasiyasının xarakterinә qörә MBİSn sisteminә daxil deyildir.
A) Fiziki informasiya sistemi
B) İqtisadi informasiya sistemi
C) elmitexniki informasiya sistemi
D) sosial siyasi informasiya sistemi
E) Texnoloji informasiya sistemlәri
514) Sual:Saxlanan informasiyanın xarakterizinә görә MBİSn hansı sistem vardır
A) Elmitexniki MBİS informasiya sistemi
B) Mәntiqi informasiya sistemi
C) Fiziki informasiya sistemi

D) Analitik informasiya sistemi
E) Sintetik informasiya sistemi
515) Sual:Saxlanan informasiyanın xarakterizinә qörә MBİShansı sistemә bölünür
A) İqtisadi informasiya sistemi
B) tәşkilati MBİS informasiya sistemi
C) Htsabi MBİS informasiya sistemi
D) İnventarizasiya informasiya sistemi
E) Mәntiqi informasiya sistemi
516) Sual:Bunlardan hansı iş rejiminә qorә MBİSdir
A) Paketlәşdirilmiş vә tel işlәmә rejimli MBİS
B) Paketlәşdirilmiş vә kombinәlәşdirilmiş rejimli MBİS
C) Teleişlәmә vә kombinәşdirilmiş rejimli MBİS
D) Paketlәşdirilmiş vә kustar tәyinatlı MBİS
E) teleişlәmә vә kabellәşdirilmiş MBİS
517) Sual:Bunlardan hansı iş rejiminә qörә MBİSdir.
A) Teleişlәmә rejimli MBİS
B) Komunikasiya rejimli MBİS
C) Kombinәlәşdirilmiş rejimli MBİS
D) Kabtllәşdirilmiş rejimli MBİS
E) Kustar rejimli MBİS
518) Sual:Bunlardan hansı iş rejiminә görә MBİSdir
A) Raketlәşdirmiş rejimli MBİS
B) Konvertlәşdirilmiş rejimli MBİS
C) Kombinәşdirilmiş rejimli MBİS
D) Aktivlәşdirilmiş rejimli MBİS
E) Mövqeli rejimli MBİS

519) Sual: Layihәlәndirmә zamanı sәnәdlәri tәhlil etmәk ücün hansı tәsvir üsullardan istifadә edilir.
A) qrafiki
B) analitik
C) psroboıu
D) xәtti
E) qeyri – xәtti
520) Sual:Layihәlәndirmә zamanı müşahidә işinin funksiyası
A) Sәnәdlәrin öyrәnilmәsi
B) Sәnәdlәrin hәrәkәti
C) sәnәdlәrin kodlaşdırılması
D) sәnәdlәrin qәbulu
E) sәnәdlәrin qeydiyyata alınması
521) Sual:Bunlardan hansı müşahidә üsuluna aiddir
A) İş qününün fotoqrafiyası
B) İş qününün tәsvir edilmәsi
C) İş qününün qrafik tәsviri
D) İş qününün qeydiyyatı
E) İş qününün rәsmilәşdirilmәsi
522) Sual:Bunlardan hansı müşahidә üsüluna aiddir
A) Sәnәdli inventarizasiya;
B) kamunikasiya sistemi;
C) adaptasiya olma
D) Sәnәdlәrin reqistrasiya olunması
E) Sәnәdlәrin modifikasiya edilmәsi
523) Sual:Bunlardan hansı texniki tapşırıqa aiddir
A) Tәsdiq edilmis sәnәd
B) Tәsdiq edilmәmiş sәnәd

C) Tәsdiq edilmiş texnoloji proses
D) Tәsdiq edilmiş alqoritm
E) Tәsdiq edilmiş iqtisadi әsaslanma
524) Sual:Texniki iqtisadi әsaslandırma әsasında nәhazırlanır
A) Texniki tapşırıq
B) Texnoloji proses
C) әmәliyyat sistemi
D) Optimal texnoloji proses
E) Faktiki plan maya dәyәri
525) Sual:Layihәlәşdirmә zamanı qrafiki üsuldan nә üçün istifadә edilir
A) İqtisadi vә istehsal proseslәrini öyrәnmәk üçün
B) Mәlumatları xarakterizә etmәk üçün
C) Verilәnlәriöyrәnmәk üçün
D) Xәbәrlәri öyrәnmәk üçün
E) Mәlumat bazasını öyrәnmәk üçün
526) Sual:Layihәlәşdirmә zamanı qrafiki üsuldan nә üçün istifadә edilir.
A) İnformasiya proseslәrinin öyrәnilmәsi üçün
B) Texnoloji proseslәrin öyrәnilmәsi üçün
C) Alqoritmin öyrәnilmәsi ücün
D) texnikanın sayına müәyyәn etmәk üçün
E) texnikanın sayına müәyyәn etmәk üçün
527) Sual:Layihәlәşdirmә zamanı qrafiki üsuldan nә üçün istifadә edilir
A) istehsal proseslәrin öyrәnmәk üçün
B) texnologiyanı bilmәk üçün
C) sәnәdlәrin hәrәkәtinin bilmәk üçün
D) texnikanı müәyyәn etmәk üçün
E) effektivliyi müәyyәn etmәk üçün

528) Sual:Bunlardan hansı RAİY qurulması üçün tәlәbә aid deyildir?
A) iş sadә vә 100% etibarlı olmalıdır
B) düzqün qәrar qәbul edә bilәcәk dialoq proqramlar olmalıdır
C) kömәkçi vә şöbә müdirlәri ilә operativ әlaqә tәmin olunmalıdır
D) rәhbәrin istәdiyini MBdәn cәld axtara bilmәsidir
E) idarәetmә prosesindә dolğun informasiyanın olmaması
529) Sual:Bunlardan hansı RAAY qurulmasindakı tәlәbә aid deyildir?
A) işqüzar fәaliyyәtinin tәminat ait sistemi
B) qәrar qәbulunun tәminat ait sistemi
C) texniki işçilәrin tәminat ait sistemi
D) әlaqәlәndirmә işçilәrin tәminat ait sistemi
E) linqvistik tәminat ait sistemi
530) Sual:RAİYnin qurulmasında istifadә olunan tәlәblәrdәn hansı düzqün deyildir
A) a) MByә daha çox adam müraciәt etmәlidir
B) b) Daim tәzәlәnәn vә tamamlanan MBnin yaradılması
C) c) Iş sadә vә 100% etibarlı olmalıdır
D) d) Sistemin intelektual sәviyyәsi yüksәlә bilmәlidir
E) e) MByә daha az işçi müraciәt etmәliddir
531) Sual:RAİYnin qurulmasında istifadә olunan tәlәblәrdәn hansı düzqün deyildir?
A) operativ mәlumat bazasının olması
B) rәhqәr vә kömәkçilәr MBdә istәnilәn cәld axtara bilmәlidir
C) qәrar qәbulunu tәmin edәn dialoq proqramlar olmalıdır
D) kömәkçi vә şpbә müdürlәri ilә operativ әlavәlәr tәmin edilmәlidir
E) sex vә bölmәlәrdәki işçilәrin daha çox istirahәtin verilmәsi
532) Sual:Bunlardan hansı i/e nәzәriyyәsindә mövcud olan i/e funksiyaslna daxil deyildir?
A) müasibatlıq uçotu

B) statistika
C) mühasibat üçotu
D) planlaşdırma
E) tәnzimlәmә
533) Sual:Bunlardan hansı i/e nәzәriyyәsindә mövcud olan i/e funksiyasına daxil deyildir?
A) fәaliyyәt olmayan müәssisәnin istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәt
B) normalaşdırma
C) uçot
D) tәhlil
E) planlaşdırma
534) Sual:Bunlardan hansı idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә daxil deyildir?
A) fәrdi sәnәd formalarından istifadә etmәk
B) xırda vә orta müәssisәlәrdә müstәqil bölmәlәrinin minimuma endirilmәsi
C) kiçik müәssisәlәrdә sexsiz ctr yaradılması
D) sәnәd dövrüyәsinin tәkmillәşdirilmәsi
E) idarәetmәnin çoxpillәliyin aradan qaldırılması
535) Sual:Bunlardan hansı idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә daxil deyildir?
A) bölmәlәrin sayının çoxaldılması
B) ayrıayrı i/e işçilәrin ixtisar edilmәsi
C) mövcud sәnәd dövriyyәsinin tәkmillәşdirilmәsi
D) ayrıayrı i/e funksiyalarının mәrkәzlәşdirilmәsinin yüksәldilmәsi
E) çox boyük olmayan müәssisәlәrdә sexsiz struktur
536) Sual:Bunlardan hansı avtomatlaşdırılmış işlәnmә sisteminin funksional alt sisteminә daxil deyil?
A) işçi layihәnin işlәnib hazırlanması
B) tәchizatın idarә edilmәsi
C) kadrların planlaşdırılması
D) elmi tәdqiqatın idarә edilmәsi

E) әmәk vә ә/h uçotu
537) Sual:Bunlardan hansı metod yönümlü şәbәkә deyildir?
A) riyazi mәntiq
B) şәbәkә planlaşdırması vә i/e
C) kütlәvi xidmәt nәzәriyyә
D) riyazi statistika
E) riyazi proqramlaşdırma
538) Sual:Bunlardan hansı metod yönümlü TPPaiddir?
A) riyazi proqramlaşdırma dövrü proqramlar
B) şaxәlәnәn (budaqlanan ) ( proqramla)
C) sadә proqramlar
D) iqtisadi riyazi üsullar
E) xәyalikompleks proqramlaşdırma
539) Sual:Bunlardan hansı AİYnin tәminat ait sisteminә aid deyildir?
A) sәmәrәlilik tәminatı
B) texniki tәminat
C) linqvistik tәminat
D) kadr tәminatı
E) riyaziproqram tәminatı
540) Sual:İstifadә edilәn ünsiyyәt dilinә görә VBlәr hansı sistemә bölünür
A) Qapalı sistem
B) Qlobal sistem
C) Lokal sistem
D) AEİ sistem
E) İterasiya edilmiş sistem
541) Sual:MBİS –i fәrqlәndirәn modellәrin sәviyyәsi necә olur:

A) 2
B) 4
C) 6
D) 7
E) 9
542) Sual:MBİSi fәrqlәndirәn modellәrin sәviyyәsi necә olur:
A) 1
B) 5
C) 4
D) 6
E) 7
543) Sual:MBİSlәrin fәrqlәndirәn modellәrin sәviyyәsi necә olur
A) 1,2,3
B) 4,5,6
C) 5,6,7
D) 6,7,8
E) 1,2,5
544) Sual: VB –lәr hansı növbәyә ayrılır
A) İyerarxiyalı, şәbәkә vә relyasiyalı ( iqtibaslı)
B) Karelyasiyalı,şәbәkә vә relyasiyalı
C) İyerarxiyalı, inteqrasiyalı vә relyasiyalı
D) İyerarxiyalı, şәbәkә vә Adaptasiyalı
E) İyerarxiyalı, İnfllyasiyalı vә vә relyasiyalı
545) Sual:VBnin hansı növü var:
A) relyasiyalı ( iqtibaslı)
B) karelyasiyalı
C) iterasiyalı

D) adaptasiyalı
E) nflәsiyalı
546) Sual:VBlәr hansı novü növlәrә bölünür
A) Şәbәkә
B) Tor
C) Qrafik
D) Sadә
E) Mürәkkәb
547) Sual:VB –lәr hansı növü bölünur
A) İyerarxik
B) Qibernetik
C) Sistematik
D) Dinamik
E) Alqoritmik
548) Sual:Struklaşdırılma VBnәdir?
A) Yaddaş obyektlәri әvvәlcәdәn tәsniflәşdirikir
B) Yadddaş obyektlәri tәsniflәşdirilmir
C) Yaddaş obyektlәri xarakterizә edilmir]
D) Yaddaş obyektlәri xarici yaddaşda әks olunur
E) Yaddaş obyektlәri maşından kәnar tәsvir edilmir
549) Sual:Qapalı MBİS özünә mәxsus dili hansıdır:
A) Son istifadәci ilә “sualcavab”dialoqudur
B) Sadәcә dialoqdur
C) Daxili dialoqdur
D) idarә edici ilә dialoqdur
E) Daxili tәhlil ücün dialoqdur

550) Sual:VBnin acıq sistemindә hansı proqramlaşdırma operatorlarından istifadә edilir:
A) Geniş proqramlaşdırma operatorlarından
B) Sadәlәşdirmiş proqramlaşdırma operatorlarından
C) Mürәkkәblәşdirmiş operatorlarda
D) Alqoritmik dilә malik operatorlardan
E) Adaptasiya edilmiş operatorlardan
551) Sual:İstifadә edilәn ünsiyyәt dilinә qörә VBlәr hansı sistemә bölünür
A) Acıq vә qapalı
B) Lokal vә qlobal
C) Sistem vә AEY sistem
D) İnteqrasiya vә iterasiya edilmiş sistem
E) Adaptasiya vә inventarizasiya edilmiş sistem
552) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanın qurluşudur.
A) Rekvizit ,qöstәtici xәbәr informasiya fondu, informasiya massivi,vә mәlumat bazası blokundan ibarәtdir.
B) Mәlumat bazası blokundan ibarәtdir
C) Massiv blokundan ibarәtdir
D) Rekvizit blokundan ibarәtdir
E) İnformasiya fondu blokundan ibarәtdir.
553) Sual: İnformasiyanın qurluş elemntlәrinә ayrılmasında aşağıdakı prinsiplәrdәn hansına üstünlük verilir
A) ierarxik prinsipә
B) modifikasiya prinsipinә
C) unifikasiya prinsipinә
D) apelyasiya prinsipinә
E) karelyasiya prinsipinә
554) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanın qurluşunu yaxındir
A) İnformasiyatanın qurluşuna
B) mәlumatların qurluşuna

C) xәbәrlәrin qurluşuna
D) verilәnlәrin qurluşuna
E) kodun qurluşuna
555) Sual:Bunlardan hansı stabillik әmsalını әks etdirir
A) Kst=D/U=D/(D1+D)
B) Kst=D/U+1
C) Kst=1(D/U)
D) Kst=D(1/U)
E) Kst=(1/U+D
556) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanın fәrqlәndirici xesusiyyәtidir
A) İqtisadi informasiya uzun müddәtә saxlanılır
B) İqtisadi informasiya saxlanmır
C) İqtisadi informasiya az bir müddәt üçün saxlanılır
D) İqtisadi informasiya ancaq dekadalıq saxlanılır
E) İqtisadi informasiya ancaq beş qünlük saxlanılır
557) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanın fәrqlәndirici xüsusiyyәtdir
A) Qruplaşdırma әlamәtlәri cox saylıdır
B) Qruplaşdırma әlamәtlәri az saylәdır
C) Qruplaşdırma sadәdir
D) Qruplaşdırmaya mәruz qalmır
E) Az saylı qruplaşdırma әlamәtlәri var.
558) Sual:İnformasiyanin ölçülmәsinә uğurluyanaşma kimi mәxsusdur
A) Şennona
B) Arximedә
C) Nyutona
D) Qaliley
E) Leybnitsә

559) Sual:Bunlardan hansı iqtisad informasiyadır.
A) Xalq tәsәrrüfatının ayrıayrı bölmәlәrindә sirkulyasiya edәn informassiyadır
B) Texnoloqiya proseslәrinin idarә edilmәsindә istifadә olunan mәlumat
C) İstehsal prosesindә istifadә olunan bilqilәr
D) Mühәndis mәsәlәlәrindә istifadә olunan verilәnlәr
E) Riyazi mәsәlәlәrin hәllindә istifadә edilәn mәlumatlar.
560) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanın fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir.
A) İqtisadi tәsәrrüfat fәaliyyәtini natural vә dәyәr qöstәricilәri ilә әks etdirir
B) Texniki informasiyanı natural formada әks etdirir
C) Texniki informasiyanı dәyәr formasinda әks etdirir
D) Texniki informasiyanı hәm natural, hәmdә dәyәr formasinda әks etdirir.
E) Texnoloji proseslәri dәyәr formasında әks etdirir
561) Sual: Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanın fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir
A) İqtisadi informasiya diskretdir
B) fasilәsiz emal edilir
C) fasilәsiz qәbul edilir
D) fasilәsiz qeyd edilir
E) fasilәsiz ötürülür
562) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanın fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir
A) Müxtәlif maddi daşıyıcılarda qeyd edilir
B) Ancaq adi daşıyıcıda qeyd edilir
C) Ancaq prifolentdә qeyd edilir
D) ancaq maqnit lrntindә qeyd edilir
E) ancaq disketlәrdә qeyd edilir
563) Sual:Bulardan hansı iqtisadi informasiyanın fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir
A) İqtisadi informasiya kütlәvi vә tәkrarlanandır

B) İqtisadi informasiya kütlәvi olmur
C) İqtisadi informasiya tәkrәrlanmır
D) İqtisadi informasiya cox sadәdir
E) İqtisadi informasiya xaotikliyә malikdir
564) Sual:Bunlardan idarәetmәdә әsas rol oynayır
A) Әks rabitә prinsipi
B) Düzünә rabitә prinsipi
C) Birbaşa rabitә prinsipi
D) Dolayı rabitә prinsipi
E) Bilavasitә rabitә sistemi
565) Sual:Bunlardan hansı AİY TVK qarşısında qoyulan tәlәb deyil
A) Cox proqramlı mәsәlә hәllindәn imtina etmәk
B) Cox proqramlı mәsәlә hәllindәn istifadә etmәk
C) Qurqularda etibarlı işin tәmin edilmәsi
D) TVK bütün hәqәlәrinin mәhsuldarlıqı
E) Mәsәlәlәr dairәsinin genişlәnmәsi
566) Sual:Bunlardan hansı AİYnin TVK qarşısında qoyulan tәlәb deyil
A) TVKnin bәzi hәlqәlәrinin mәhsuldarlığın aşaqı salınması
B) Qurqularda etibarlı işin t.min edilmәsi
C) Kәsilmәz texnoloji proses
D) İnteqrasiya edilmiş texnoloji proses
E) istismar üzrә әsas xәrçlәrin ixtisar edilmәsi
567) Sual:Bunlardan hansı AİY TVKqarşısında qoyulan tәlәb deyil
A) Mәsәlәlәr dairәsinin azaldılması
B) Mәsәlәlәr dairәsinin ğenişlәnmәsi
C) Minimal pul mәsrәflәri
D) İnteqrasiya edilmiş şәkildә iş prosesi

E) Çox proqramlı mәsәlә hәlli
568) Sual:Bunlardan hansı AİYTVK –n qarşısinda qoyulan tәlәb deyil
A) Mәlumatların iterasiya edilmiş şәkildә istifadә edilmәsi
B) Kәsilmәz texnoloji prosesin әldә edilmәsi
C) Mәlumatların inteqrasiya edilmiş şәkildә işlәnmәsi
D) Mәsәlәlәr dairәsinin daim ğenişlәnmәsi
E) Minimal әmәk vә pul mәsrәflәri
569) Sual:AİYnin TVK qarşısında qoyulan tәlәb hansıdır
A) Qurquların yüksәk etibarlı işinin tәmin edilmәsi
B) Mәnәvi köhnәlmiş qurqularnan tәmin edilmәsi
C) Fiziki köhnәlmiş qurqulardan istifadә etmәk
D) Çox proqramlı mәsәlәdәn imtina etmәk
E) TVKnin bәzi hәlqәlәrinin mәhsuldarlıqın yüksәldilmәsi
570) Sual:AİYnin TVKqarşısında qoyulan tәlәb hansıdır
A) mәlumatların inteqrasiya edilmiş şәkildә işlәnmәsi
B) Mәlumatların iterasiya variantında işlәnmәsi
C) Mәlumatların modifikasiya edilmiş şәkildә işlәnmәsi
D) Mәlumatların modifikasiya edilmiş formada işlәnmәsi
E) Mәlumatların oryerarxiq edilmiş formada işlәnmәsi
571) Sual:AİYnin TVK –qarşısında qoyulan tәlәb hansıdır
A) Kәsilmәz texnoloji prosesin әldә edilmәsi
B) Texnoloji poresdә ancaq hesablayıcı texnikadan istifadә
C) Texnoloji poresdә ancaq hesablayıcı texnikadan istifadә
D) Maksimal dәyәrә malik texnoloji proses
E) Maksimal dәyәrә malik texnoloji proses
572) Sual:AİYnin yaradarkәn TVK qarşısında qoyulan tәlәb hansıdır

A) Mәsәlәlәr dairәsinin daim qenişlәnmәsi
B) ) Mәsәlәlәr dairәsinin daim genişlәnmәsi
C) Maksimal texnoloji prosesin alınması
D) Tәşkilatı texnikadan istifadә edilmәsi
E) Minimum sәmәrәliyin alınması
573) Sual: AİYnin yaradarkәn TVK(Texniki vәsaitlәr kompleks) qarşısında hansı tәlәb qoyulur
A) minimal әmәk vә pul mәsrәflәri
B) Maksimal әmәk sәrfi
C) Masimal vaxt sәrfi
D) Maksimal pul sәrfi
E) Dolayı sәmәrәlılıyә mәnfi tәsir etsin
574) Sual:AIYnin yaradılmasinda әn çox xәrc bunlardan hansının payına düsür
A) Texniki vәsaitlәrin payına
B) Texnoloji proseslәrin hazırlanmasına
C) Alqoritmin hazırlanmasına
D) Әmәk haqqının payına
E) Layihәlәşdirmәnin payına
575) Sual:Bunlardan hansı AİYnin proqramatik aspekti deyildir
A) AİYnin qarşılıqlı әlaqәlәrinin yaradilması
B) AİY ücün lazım olan mәlumatların seçilmәsi
C) AİYdә mәlumatların uçuz alınması
D) AİYdә mәlumatların vaxtı vaxtında saxlanılması
E) AİYdә optimal informasiya axtarışı
576) Sual:Bunlardan hansı AİYnin proqmatik aspektidir
A) AİY dә informasiya axtarışı
B) AİY nin texnoloji prosesinin axtarışı
C) AİY nin hesablayıcı texnika ilә tәmin edilmәsi

D) AİYnin tәşkilatı texnika ilә tәmin edilmәsi
E) AİYnin erqonomik tәminatının hәyata kecirirmәsi
577) Sual:Bu problemlәrin hansı informasiyanın işlәnmәsinin imkişafının IY mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmur?
A) sistemin konfiqurasiyasının stabilliyi
B) sistemin saxlanma xәrclәrinin azadılması
C) sistemin konfiqurasiyasının dinamikliyi
D) sistemin çevikliyinin dinamikliyi
E) bölüşdürülmüş işlәmә mühitinin potensiyalının
578) Sual:Bu problemlәrin hansı informasiyanın işlәnmәsinin imkişafının IY mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmur?
A) Bu problemlәrin hansı informasiyanın işlәnmәsinin imkişafının
B) fәrdi kompüterlәrin porensialından tam istifadә
C) fәrdi kompüterlәrin porensialından tam istifadә
D) ) sistemin modul qurıuşunun tәmin edilmәsi
E) sistemin çevikliyinin tәmin edilmәsi
579) Sual:Bu problemlәrin hansı informasiyanın işlәnmәsinin imkişafının IY mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmur?
A) sistemin konfiqurasiyasının stabilliyi
B) sistemin saxlanma xәrclәrinin azadılması
C) sistemin konfiqurasiyasının dinamikliyi
D) sistemin çevikliyinin dinamikliyi
E) bölüşdürülmüş işlәmә mühitinin potensiyalının
580) Sual: Bu problemlәrin hansı informasiyanın işlәnmәsinin imkişafının IY mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmur?
A) sistemin saxlanma xәrclәrinin çoxalması
B) fәrdi kompüterlәrin porensialından tam istifadә
C) sistemin modul qurıuşunun tәmin edilmәsi
D) sistemin resurslarına qәnaәt
E) sistemin çevikliyinin tәmin edilmәsi

581) Sual: İnformasiya texnologiyasının inkişafının IY mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulan problem:
A) sistemin saxlanma xәrclәrinin kәskin aşağı salınması
B) sistemin saxlanma xәrclәrinin artırılması
C) ) sistemin saxlanma xәrclәrinin stabilliyi
D) sistemin saxlanma xәrclәrinin max çoxaldılması
E) sistemin saxlanma xәrclәrinin çoxaldılması
582) Sual:İnformasiya texnologiyasının işlәnmәsinin IY mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulan problem mәsәlә:
A) sistemin modul quruluşunun tәmin edilmәsi
B) sistemin modul quruluşu ilә tәmin edilmәsi
C) sistemdә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş modul qurluşundan istifadә
D) sistemin cevikliyinә tәsir edәn amillәr
E) sistemin cevikliyinin aşağı salınması
583) Sual:İnformasiya texnologiyasının işlәnmәsinin IY mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulan problem mәsәlә:
A) fәrdi kompüterlәrin potensialardan tam istifadә edilmәsi.
B) fәrdi kompüterlәrin potensialardan tam istifadә edilmәsi.
C) kompüterlәrdәn pәrakәndә halda istifadә
D) konkrent mәsәlә hәllinә üstünlük
E) tәtbiqi proqram paketlәrindәn az istifadә etmәk
584) Sual:İnformasiya texnoıogiyasının inkiçafı birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir:
A) 1980 –ci illәrdәn sonrakı dövrü
B) 1960 –ci ildәn sonrakı dövr
C) 1970ci ildәn sonrakı dövrü
D) 1965ci ildәn sonrakı dövrü
E) 1958ci ildәn sonrakı dövrü
585) Sual:İnformasiya texnoıogiyasının inkiçafı birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir:
A) 19801990
B) 19601970

C) 19701980
D) 19641974
E) 19611971
586) Sual:İnformasiya texnoıogiyasının inkiçafı birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir:
A) 19701980
B) 19601970
C) 19651975
D) 19551965
E) 19691979
587) Sual:İnformasiya texnoıogiyasının inkiçafı birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir:
A) 19601970
B) 19521962
C) 19321942
D) 19501960
E) 19561966
588) Sual:İnformasiya texnologiyasının inkişafl necә mәrhәlәdın ibarәtdir:
A) 4
B) 7
C) 12
D) 8
E) 9
589) Sual:Bunlardan hansı әsas rekvizitdir?
A) Miqdar, mәblәğ
B) Növlülük
C) sıra nömrәsi
D) keyfiyyәti

E) tabel nömrәsi
590) Sual:Bunlardan hansı әlamәt rekvisitidir
A) tabel nömrәsi, ad vә familiya
B) miqdar, say
C) uzunluq ölcü vahidi
D) Ağırlıq ölçü vahidi
E) hәcm ölçü vahidi
591) Sual:Rekvizit nәdir?
A) informasiyanın әn kicik hissәsi
B) İnformasiyanın böyük bir hissәsi
C) İnformasiyanın bölünәn hissәsi
D) İnformasiyanın bir hissәsi
E) Tam informasiya
592) Sual:Bunlardan hansı törәmә informasiyasıdır?
A) İlkin vә aralıq informasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
B) Görüş informasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
C) Nәticә informasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
D) Çıxış informasiyanın işlәnilmәsindәn әldә edilәn
E) Daxili giriş informasiyasının işlәnilmәsindәn әldә edilәn
593) Sual:Bunlardan hansı biliyin xassәsi deyildir?
A) Mürәkkıb qurluşu malik olması
B) Yüksәk qurlusa malik olması
C) Maşın proqramını çağırmaq qabiliyyәtinin olması
D) Diqәr informasiyanı ifadә etmәk
E) Arxivdә uzun müddәtә saxlama xassәsi
594) Sual:AİYnin informasiya tәminatı hansı aspektdә yaradılır

A) Sintaktik
B) Kibernetik
C) Alqoritmik
D) İnformatik
E) Pozitivlik
595) Sual:AİYnin informasiya tәminatı hansı aspektdә yaradılır?
A) Semantik
B) İnformatik
C) Subyektiv
D) Obyektiv
E) kibernetik
596) Sual:Bunlardan hansı massivdir?
A) xәbәrlәrin mәcmui
B) Verilәnlәrin mәcmui
C) Mәlumatlarin mәcmui
D) Göstәricilәrin mәcmui
E) Rekvizitlәrin mәcmui
597) Sual: Bunlardan hansı xәbәrdir?
A) göstәricilәrin mәcmui
B) Rekvizitlәrin mәcmui
C) Massivlәrin mәcmui
D) Mәlumatların mәcmui
E) Verilәnlәrin mәcmui
598) Sual:Bunlardan hansı cöstәricidir?
A) Rekvizitlәrin mәcmun
B) Xәbәrlәrin mәcmun
C) Verilәnlәrin mәcmun

D) hadisәlәri xarakterizә edәn xassәlәrin mәcmun
E) Mәlumatların mәcmui
599) Sual:
A) Uzunluq ölçü vahidi
B) Ağırlıq ölcü vahidi
C) Miqdar,
D) Barel
E) Barel
600) Sual:Bunlardan hansı kәmiyyәt göstәricisidir?
A) Malın sayı
B) Ad
C) Familiya
D) Sıra nömrәsi
E) Növlülük
601) Sual:Bunlardan hansı formal tәsvir üsuluna aiddir
A) idarә etmә funksiyaları
B) İdarә etmә qәrarları
C) İdarә etmәnin alt sistemlәri
D) İdarә etmә sistemlәri
E) İdarә etmәdә әks rabitә prinsipi
602) Sual:Bunlardan hansı formal tәsvir üsuluna aiddir.
A) Şәbәkә modeli
B) Şәbәkә kodlaşdırılması
C) Şәbәkә anlayışı
D) Şәbәkә sistemlәri
E) Şәbәkә alt sistemlәri

603) Sual:Bunlardan hansı formal tәsvir üsuluna aiddir
A) idarә etmә funksioları
B) informasiyanın hәrәkәtinin şәbәkә modeli
C) İdarә etmә funksiyaları
D) mәlumatların işlәnmәsinin matris modellәşdirilmәsi
E) Alqoritmik dildә tәsvir.
604) Sual:Bu deyilәnlәrdәn hansı iqtisadi obyektin xarakteristikasına aid deyil
A) Arqumental
B) Funksional
C) Tәşkilati
D) ümumi
E) Sәnәd axınları
605) Sual: Layihәlәşdirmә zamanı qrafiki üsul iqtisadi obyektin hansı xarakteristikasını әks etdirir
A) Funksional, tәşkilati vә ümumi iqtisadi xarakteristikasına
B) kecirәnlәrin xarakteristikası
C) Massivlәrin xarakteristikası
D) Ğöstәricilәrin xarakteristikası
E) Xәbәrlәrin xarakteristikası
606) Sual:Layihәlәşdirmә zamanı qrafiki üsul iqtisad obyektin hansı xarakteristikasını әks etdirir.
A) funksional vә ümumi iqtisadi xarakteristikasının
B) Sistemin xarakteristikasını
C) Obyektin xarakteristikasını
D) Texnoloji proseslәrin xarakteristikası
E) Effektliyin xatakteristikası
607) Sual:Layihәlәndirmә zamanı qrafiki üsul iqtisadi obyektin hansı xarakteristikasını әks etdirir
A) funksional vә tәşkilati xarakteristikasını
B) Erqonomik xarakteristikasını

C) Linqivistik xarakteristikasını
D) Mürәkkәblik xarakteristikasını
E) Sonsuzluq xarakteristikasını
608) Sual: Layihәlәşdirmә zamanı Qrafiki üsul iqtisadi obyektin hansı xarakteristikanı әks etdirir
A) Ümumi iqtisadi xarakteristikasını
B) İqtisadi informasiyanı
C) İnformasiyanı
D) Ğöstәricini
E) Massivi
609) Sual: Layihәlәşdirmә zamanı Qrafiki üsul iqtisadi obyektin hansı xarakteristikasının әks etdirir
A) Tәşkilatı
B) erqonomik
C) Linqivistik
D) hüquqi
E) kadr
610) Sual:Layihәlәşdirmә zamanı Qrafiki üsul iqtisadi obyektin hansı xarakteristikasını әks etdirir
A) Funksional
B) Şәbәkә
C) Alt sәbәkә
D) xәtti
E) qeyri xәtti
611) Sual:Layihәlәşdirmә zamanı qrafiki üsuldan nә üçün istifadә edilir
A) İqtisadi vә informasiya proseslәrini öyrәnmәk üçün
B) Alqoritmi müәyyәn etmәk üçün
C) Bloksxemi:tәrtib etmәk üçün
D) İnformasiyanın miqdarını bilmәk üçün
E) Adaptizasiyanın müәyyәn etmәk üçün

612) Sual:Layihәlәşdirmә zamanı qrafiki üsuldan nә üçün istifadә edilir
A) İstehsalat vә informasiya proseslәrini öyrәnmәk üçün
B) informasiyanın kәmiyyәtini öyrәnmәk üçün
C) İstehsalın hәcmini öyrәnmәk üçün
D) İnformasiyanin dolğunluğunu öyrәnmәk üçün
E) İnformasiyanın kodlaşdırilması üçün
613) Sual:Bunlardan hansı CASE TPPyә aiddir?
A) Discover Development information System
B) MS DOS
C) OS2
D) PL1
E) Vindovs 95
614) Sual:Bunlardan hansı CASE TPPyә aiddir?
A) Compeser
B) Lotus1
C) Bunyan Vines
D) İBM
E) Vor Perfect
615) Sual:Bunlardan hansı CASE TPPyә aiddir?
A) Clear Case
B) Lotus3
C) Bunyan Vines
D) LBM LoM
E) Chi Vrite
616) Sual:Bunlardan hansı CASE TPPyә aiddir?
A) CDEZ Tads

B) Lotus2
C) Solines
D) Unix
E) PL1
617) Sual:Bunlardan hansı Case TPPyә aiddir?
A) Bp vin
B) Corel Drav
C) Boienq Grof
D) Chi Vrite
E) PL1
618) Sual:Bunlardan hansı CASE TPPyә aiddir?
A) ADV
B) Vord Perfect
C) Chi Vaite
D) PL1
E) OSr
619) Sual:Bunlardan hansı elektron cәdvәllәrә aiddir?
A) Ouaftro
B) Vindovs 95
C) MSDOS
D) Solines
E) İBM LAN
620) Sual:Bunlardan hansı elektron cәdvәllәrә aiddir?
A) Lotus2
B) Bunyon Vines
C) PL1
D) Unix

E) Vindovs NT
621) Sual:Bunlardan hansı elektron cәdvәllәrә xasdır?
A) Lotus 1
B) Proqress
C) PL1
D) Corel Drav
E) Boienq Grof
622) Sual:Bunlardan hansı elektron cәdvәllәrә aiddir?
A) Excel
B) Paradon
C) Sybose
D) Proqress
E) Oracle
623) Sual:Bunlardan hansı qrafik redaktora aiddir?
A) Boienq Graf
B) Microsoft Vord
C) Vord Perfect
D) Chi Veite
E) PL1
624) Sual:Bunlardan hansı düzqün deyil?
A) iqtisadi informasiya texniki xarakterlidir
B) iqtisadi informasiya diskretdir
C) iqtisadi informasiya kütlәvidir
D) iqtisadi informasiya tәkrarlanandır
E) iqtisadi informasiya qruplaşdırma әlamәtinә malikdir.
625) Sual:Bunlardan hansı düzqündür?

A) iqtisadi informasiya qruplaşdırmaya mәruz qalır
B) iqtisadi informasiya qruplaşdırılmır
C) İqtisadi informasiya çeşidlәnmir
D) İqtisad informasiya nә qruplaşdırır
E) iqtisadi informasiya yalnız massiv şәklindә qruplaşdırır
626) Sual:Bunlardan hansı yalandır
A) İqtisadi informasiya kütlәvi deyil
B) İqtisadi informasiya kütlәvidir.
C) Iqtisadi informasiya böyük hәcmә malik olur
D) iqtisadi informasiyanın bir hissәsi işlәnilmir
E) iqtisadi informasiya qruplaşdirma әlamәtinә malikdir
627) Sual: Bunlardan hansı düzqün deyil?
A) iqtisadi informasiya sadәdir
B) iqtisadi informasiya mürәkkәbdir
C) iqtisadi informasiya dinamikdir
D) iqtisadi informasiya mürәkkәbdir
E) iqtisadi informasiya natural vә dәyәr göstәricilәrinә malikdir
628) Sual:Bunlardan hansı düzqün deyil?
A) iqtisadi informasiya tәkrarlanmış
B) iqtisadi informasiya tәkrarlanır
C) iqtisadi informasiya kütlәvidir
D) iqtisadi informasiya dinamikdir
E) iqtisadi informasiya mürәkkәbdir
629) Sual:Bunlardan hansı iqtisadi informasiyanın fәrqlәndirici cәhәti deyil?
A) iqtisadiyyatın vәziyyәti haqda yenilik vermir
B) Natural vә dәyәr göstәricilәrinә malikdir
C) iqtisadi informasiya diskretdir

D) Müxtәlif maddi daşıyıcılarda әks olunur
E) iqtisadi informasiya böyük hәcmә malik olur
630) Sual:Iqtisadi informasiyanı fәrqlәndirәn düzqün cәhәt hansıdır?
A) Natural vә dәyәr göstәricilәrindәn istifadә edir.
B) Kecmişi әks etdirir
C) Dünәni әks etdirir
D) Köhnәliyi xarakterizә edir
E) işlәnmәyә mәruz qalmır
631) Sual:AİYnin sәmәrәliliyinә aid hansı nisbi göstәrici düzqündür?
A) T=T0T1
B) T=T1T3
C) T=T3T1
D) T=T3T1T3
E) T=T1T3T3
632) Sual:AİYnin sәmәrәliliyinә aid hansı nisbi göstәrici düzqündür?
A) S=SoS1
B) S=SoS3
C) S=S3S2S3
D) S=S2S3S3
E) S=S2S3S3
633) Sual: AİSn sәmәrәliliyinә aid hansı nisbi qöstәrici ( Dәyәr ifadәsindә ) doqrudur
A) S=SoS1S0
B) S=SoSo
C) S=S1So+1
D) S=S2S3S3
E) S=SoS1S4

634) Sual:AİYnin sәmәrәliliyinә aid hansı nisbi qöstәrici doqrudur?
A) T=ToT1To
B) T=T0T3
C) T=T1ToTo
D) T=T1T2T1
E) T=ToT1T2
635) Sual:AİYnin sәmәrәliliyinә aid mütlәq göstәricilәrdәn hansı doqrudur?
A) ∆S=∆So∆S1
B) ∆S=∆S0∆S1+∆S2
C) ∆S=∆S2∆S1+∆S0
D) ∆S=∆S1∆S2+∆So
E) ∆S=∆S2∆So+∆S1
636) Sual:İNES ücün datalojı modelin qurulması necә mәrhәlәdәn kecir
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 6
637) Sual:Bunlardan hansı ierarxik modelә aiddir.
A) “OKA” VӘ “İNES”
B) “İTES” VӘ “İNES”
C) “OKA” VӘ “OTA”
D) “İBES” VӘ “İNES”
E) “OKA” VӘ “İPES”
638) Sual:Bunlardan hansı iyerarxik modelә aiddir.
A) “İNES”
B) “İTEKS”

C) “İBEKS”
D) “İPEKS”
E) “İKEKS”
639) Sual:Bunlardan hansı iyerarxik modelә aiddir.
A) “OKA”
B) “OPA”
C) “ODA”
D) “OSA”
E) “OTA”
640) Sual:Sorğunun ünvanlaşdırılması üsuluna qörә paylanmış MB sistemlәri necә yerә bölünür
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 6
641) Sual:Paylanma resurslarına görә PVB necә yerә bölünür:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7
642) Sual:Bunlardan hansı paylanmış MBnin mәnfi xüsusiyәtidir
A) Әlavә model sәviyyәlәri meydana cәxır
B) Adaptiv sistem olduğuna görә
C) Mәlumat tamlığını әldә etmәk olur
D) Yükü sistemin müxtәlif kompanentlәri arasında paylama
E) Paylanmış sistemlәrin üstünlüklәri

643) Sual:Bunlardan hansı paylanmış MBnin mәnfi xüsusiyyәtidir.
A) MBnin mәntiqi layihәlәşdirmәk cәtinlәşir.
B) MBnin mәntiqi layihәlәndirilmәsi asanlaşır
C) MBnin fiziki layihәlәndirilmәsi asanlaşır.
D) MBnin hәm mәnfi hәm dә fiziki layihәlәndirilmәsi asanlaşır
E) Mәrkәzlәşdirilmiş sistemlәrin üstünlüklәrini özündә әks etdirir
644) Sual:Bunlardan hansı paylanmış MBnin mәnfi xüsusiyyәtidir
A) Sorğuları sinxronlaşdırmaq problemi mürәkkәblәşir
B) Yükü sistemin müxtәlif kompanentlәri arasında paylamaq imkanı
C) Paylanmış sistemlәrin üstünlüklәrini özündә әks ( ehtivi) etdirir
D) Tam informasiyanın әldә edilmәsi
E) Qәnaәtbәxş informasiyanin әldә edilmәsi.
645) Sual:Bunlardan hansı paylanmış MBnin mәnfi xüsusiyyәtidir
A) Sistemin mürәkkәbliyi
B) Mәlumat tamlığını әldә etmәk imranı
C) Tez üyqunlaşan adaptiv sistemdir
D) Mәrkәzlәşdirilmiş sistemlәrin üstünlüyü
E) Dolqun mәlumatın әldә edilmәsi
646) Sual:Bunlardan hansı paylanmış MBnin üstün cәhәtidir:
A) Adaptiv sistem olması
B) Qeyri adaptiv sistem olması
C) Kombinәlәşdirmiş sistem olması
D) Araşdırılmış sistem olması
E) Mürәkkәb sistem olması
647) Sual:Bunlardan hansı paylanmış MBnin üstün cәhәtidir
A) Tam mәlumat әldә etmәk

B) Natamam mәlumat әldә etmәk
C) Minimum mәlumat әldә etmәk
D) Dolğun mәlumat әldә etmәk
E) Keyfiyyәtli mәlumat әldә etmәk
648) Sual:AİY yaradılmasında qeyri mәrkәzlәşdirilmiş strateqiya?
A) ait sistemlәrin layihәlәndirilmәsini әsas qötürür
B) sistemin layihәlәndirmәsini әsas qötürür
C) nazirliyin layihәlәndirilmәsini әsas qotürür
D) birliyin layihәlәndirilmәsini әsas qötürür
E) ölkә sәviyyәsindә layihәlәndirmәni әsas qötürür
649) Sual:MAİY kursunun mәzmunu?
A) informasiyanın işlәnmәsindә texnikiiqtisadi layihәlәndirmә
B) texniki iqtisadi tapşırıq
C) tipik sahә layihәlәri
D) tipik sahәlәr arası layihәlәndirmә
E) fәrdi ilә layihәlәndirmә
650) Sual:MAİYkursunun predmeti?
A) informasiyanın işlәnilmәsindә tәşrblatı vә hesablayıcı vasitәlәrdәn istifadә
B) informasiyanın emalında texnikadan qeyri mәrkәzlәşdirilmiş üsuldan istifadә
C) informasiyanın işlәnmәsindә әl üsulundan istifadә
D) әllә olunan informasiyanın kuryer vә poçt üsulu ilә çatdırılması
E) periferiya texnikasından istifadә
651) Sual:İnformasiya axınlarının ledovatiya
A) tәşkilatı yanaşma vә funksional yanaşma
B) tәşkilatı linqvistik tәminat
C) yuxarı vә müәssisәlәrlә informasiya axınları
D) prosedurlar, mәsәlәlәr üzrә

E) tәşkilatı texnika vә idarәetmәnin alt sistemlәri
652) Sual:Yerinә yetirdiyi funksiyaya qörә proqram tәminatının iki qruppu?
A) baza proqram tәminatı vә tәtbiqi proqram tәminatı
B) sistem proqram tәminatı vә proqram tәminatı
C) lokal vә qlabal proqram tәminatı
D) tәtbiqi vә sintez proqram tәminatı
E) PL vә Alqol proqram tәminatı
653) Sual:AİYnin tәşkilindә informasiyanın ötürülmәsi qaydaları?
A) ulduza bәnzәr, dairәvi köhnәlәşmiş
B) oxa bәnzәr, düzbucaqlı
C) aya bәnzәr, dialoq
D) qünәşә bәnzәr,dairәvi
E) ulduzvari, ellepis forması
654) Sual:AİSnin tәşkil hansı prinsiplәrә riayәt olunmalıdır%
A) inteqerasiya, çevilik, dialoq
B) inteqrasiya, iterasiya
C) iyeraxiya, kommunikasiya
D) inifikasiya, kommunikasiya
E) modifikasiya, inteqrasiya
655) Sual:Baza proqram tәminatına daxildir?
A) әmәliyyat sistemlәri, servis proqramlar, transiyatorlar, texniki xidmәt proqramları
B) xidmәti proqramlar, mәdәniyyәt proqramları, tәhlil proqramları
C) MESİ, ALQEK proqramları
D) әmәliyyan proqramları, xidmәt proqramları
E) texniki xidmәt proqramları, qörüş proqramları
656) Sual:Ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketinә daöildir?

A) mәtn redaktorları, qrafik redaktorlar, elektron cәdvәllәr, inteqrallaşmış paketlәr
B) universal sistemlәr, hesablama sisteminin tәşkili
C) inteqrasiyalı sistemlәr, unifikasiya edilmiş sistemlәr
D) modifikasiya edilmiş sistemlәr, alqoritmlәşdirmiş proqram pakenlәri
E) tәtbiqi, tәhlil vә kömәkçi proqram paketlәri
657) Sual:Tәtbiqi proqram raketlәrinin tiplәri?
A) ümümi tәyinatlı, metodyönümlü, problem yönümlü
B) universal, lokal, fәrdi yönümlü
C) hesablama proseslәrinin tәşkili, informasiya sisteminin tәşkili
D) qlobal, lokal, reqional istiqamәtli
E) casetexnoloq paketlәri, ekspert sistem
658) Sual:Funksiyasından asılı olaraq әmәliyyat sistemlәri üçqrupa bölünür? Bunlardan hansı düzqündür?
A) bir mәsәlәli , şәbәkә әmәliyyat sistemlәri
B) reqional әmәliyyat sistemi
C) mürәkkәb mәsәlәli әmәliyyat sistemi
D) tәtbiqi әmәliyyat sistemlәri
E) Bütun cavablar düz deyil
659) Sual:Bunlardan hansı rәhbәrin işqüzar paketinә aiddir?
A) tapşırıqlar kartotekası
B) kitabxana kartotekası
C) şirkәtin arxivinin kartotekası
D) birliyin kartotekası
E) şirkәtlәr qrupunun kartotekası
660) Sual:Bunlardan hansı rәhbәrin işqüzar paketinә aiddir?
A) şәxsi arxiv
B) mühәndis arxivi
C) mütәxәssisin arxivi

D) texniki işçinin arxivi
E) birliyin arxivi
661) Sual:Bunlardan hansı rәhbәrin işqüzar paketinә aiddir?
A) elektron bloknot
B) şәxsi bloknot
C) iş üzrә ümumi bloknot
D) iqtisadçının bloknotu
E) maliyyәçinin bloknotu
662) Sual:Bunlardan hansı RAİYnin paketindәkı modula aid deyildir?
A) kadr tәminat alt sistemi
B) texniki işçilәrin alt sistemi
C) qәrar qәbulunun taminatı alt sistemi
D) işqüzar fәaliyyәtin tәminatı at sistemi
E) әlaqәlәndirmә işlәnmә
663) Sual:Bunlardan hansı RAİYnin paketinin modula aid deyildir?
A) proqram tәminatı ait sistemi
B) әlәqәlәndirmә işlәrin tәminatı alt sistemi
C) texniki işlәrin tәminatı alt sistemi
D) qәrar qәbulu tәminatı alt sistemi
E) işquzar fәaliyyәtinin tәminatı alt sistemi
664) Sual:Bunlardan hansı RAİY paketindә modula aid deyildir?
A) işqüzar fәaliyyәtin tәminatı alt sistemi
B) qәrar qәbulunun tәminat ailt sistemi
C) texniki işlәrin tәminat alt sistemi
D) әlaqәlәndirmә işlәrinin tәminat alt sistemi
E) texniki tәminat alt sistemi

665) Sual: Texniki işçilәrin funksiyasında aid olmayan hansıdır?
A) problemin hәlli
B) informasiyanın maşına daxil edilmәsi
C) rәhbәrin şәxsi qündәlik planına nәzarәt edilmәsi
D) daxil olan sәnәdlәrin işlәnmәsi
E) sәnәdlәrin tәrtibatı
666) Sual:Texniki işçilәrin funksiyasına aid olmayan hansıdır?
A) işqüzar sәfәrlәr
B) icra işinә nәzarәt edilmәsi
C) sәnәdlәrin tәrtibatı
D) informasiyanın kompüterә daxil edilmәsi
E) sәnәdlәrin tәrtibatı
667) Sual:Texniki işçilәrin funksiyasına aid olmayan hansıdır?
A) qәrar qәbulu
B) informasiyanın kompüterә daxil edilmәsi
C) kartotekanın işlәdilmәsi
D) arxivlәrin işlәdilmәsi
E) daxil olan vә xarici sәnәdlәrin işlәnmәsi
668) Sual:MAİYnin MBdә hansı informasiya daha üstünlük tәşkil edir?
A) cәdvәlsorğü informasiyası
B) arayış informasiyası
C) müşahidә sorğü informasiyası
D) xromometrus sorğu informasiyası
E) iş qününün fotoqrafiyası
669) Sual:Aşaqıdakı elementlәrdәn hansı MAİYnә aid deyildir?
A) işqüzar fәaliyyәti tәmin etmәk
B) peşәkar fәaliyyәtin tәmin edilmәsi

C) texniki işin edilmәsi
D) әlaqәni tәmin edәn sistem
E) işqüzar fәaliyyәtin tәmin edilmәsi
670) Sual: MAİYnin proqram vә texniki tәminatı hansı mәsәlәnin hәllinin mümkün etmir?
A) fәrdi vә müәssisә MBi ilә işlәmәk
B) әlavә informasiya mәnbәlәri ilә әlaqә yaratmaq
C) toplanan tәcrübәni nәzәrә almaqla tәhlil edilәn proseslәri modellәşdirmәk
D) sistemin çevikliyi
E) çox funksiyalı mühәndis mәsәlәsini
671) Sual:İnformasiya dili neçә qrupa bölünür:
A) 2
B) 6
C) 4
D) 3
E) 5
672) Sual:Bunlardan hansı uyğunlaşmadır:
A) Unifikasiya
B) relyasiya
C) Kommutasiya
D) Modifikasiya
E) İterasiya
673) Sual:Unifikasiya nә demәkdir:
A) Uyğunlaşma
B) modifikasiya
C) Adaptasiya
D) İterasiya
E) kommunikasiya

674) Sual:Tәtbiqi linqvistika bunlardan hansı ilә mәşquldur:
A) Sәnәdlәri lazımi dilә cevirir
B) Sәnәdlәri bir daşıyıçıdan diqәr daşıyıcıya çevirir
C) Sәnәdlәri kodlaşdırılır
D) Sәnәdlәri identifikasiya edir
E) Sәnәdlәri modifikasiya edir
675) Sual:AİSn Linqvistik tәminatının birinci qrupuna bunlardan hansı daxildir:
A) Blokcxem dili
B) İnformasiya dillәri
C) İnformasiya axtarış dili
D) Mәlumat baza dillәri
E) Verilәnlәr bazası dillәri
676) Sual:AİS Liqvistik tәminatının ikinci qrupuna bunlardan hansı aiddir
A) İnformasiya dillәri
B) Riyazi dillәr
C) Alqoritmlәr
D) Bloksxemlәr
E) Maşın dili
677) Sual:AİS nin linqvistik taәminatının birinci qrupuna bunlardan hansı daxildir.
A) Sistemin layihәlәşdirilmәsinin әnәnәvi dil vasitәlәri
B) PLalqoritmik dili
C) Beyzik alqoritmik dili
D) Paskal alqoritmik dili
E) Fortron alqoritmik dili
678) Sual:AİSnin linqvistik tәminatına aid dil vasitәlәri neçә qrupa bölünür
A) 2

B) 7
C) 3
D) 4
E) 5
679) Sual:Linqvistik tәminat nәdir:
A) İnformasiya sistemindә istifadә edilәn elmitexniki terminlәr
B) İnformasiya sistemindә istifadә edilmәyәn elmi terminlәr
C) İnformasiya sistemindә istifadә edilmәyәn texniki terminlәr
D) Lüzumsuz elmi terminlәr
E) Lüzumsuz texniki terminlәr
680) Sual:TPP hansı mәsәlәlәrin hәlli üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
A) İqtisadi mәsәlәlәr
B) Bioloji mәsәlәlәr
C) İçtimai mәsәlәlәrin
D) Xәtti mәsәlәlәrin
E) Mәntiqi mәsәlәlәr
681) Sual:Bunlardan hansı mәntiq әmәliyyatıdır
A) İnformasiya müqaisә edilsә
B) İnformasiya işlәnildikdә
C) İnformasiya qәbul edildikdә
D) İnformasiya qeyd edildikdә
E) İnformasiya ötürüldükdә
682) Sual:Bunlardan hansı dekodlaşdırma prosesidir
A) İnformasiya maşın yaddaşında qeyd edildikdә
B) İnformasiya axtarıldıqda
C) İnformasiya müqaisә edildikdә
D) İnformasiya ötürüldükdә

E) İnformasiya işlәnildikdә
683) Sual:Kodlaşdırma qarşısında qoyulan tәlәb
A) Kod asan başa düşülmәlidir
B) Kod mürәkkәb yazıya malik olmalıdır
C) Kod maksimal mәrtәbәli olmalıdır
D) Kodun mәzmunu mәlum olmalıdır
E) Kod oçyekti xarakterizә etmәmәlidir
684) Sual:Kod qarşısında qoyulan tәlәb
A) Kod minimal mәrtәbәli olmalıdır
B) Kod maksimal mәrtәbәli olmalıdır
C) Kod mürәkkәb olmalıdır
D) Kod çox mәrtәbәli olmalıdır
E) Kod böyük olmalıdır.
685) Sual:Kombinәlәşdirmiş kodlaşdırma sistem necә qurulur.
A) Tәkrarlama vә mövqeli kodlaşdırma sistemindәn istifadә etmәklә
B) Tәkrarlama kodu sistemindәn istifadә etmәklә
C) Şahmat şәkilli kodlaşdırma sistemindәn istifadә etmәklә
D) Sıralı koddan istifadә etmәklә
E) Serial koddan istifadә etmәklә
686) Sual:Bunlardan hansı kombinәlәşdirilmiş kodlaşdırma sistemi necә qurulur
A) Soraqlı vә mövqeli kodlaşdırmadan istifadә edilir
B) Şahmat şәkill kodlaşdırmadan istifadә edilir
C) Seriyalı kodlaşdırma sistemindәn istifadә edilir
D) Tәkrarlama kodu sistemindәn istifadә edikir.
E) Mövqeli kodlaşdırma sistemindәn istifadә edilir
687) Sual:Bunlardan hansı tәkrarlama kodu sistemidir

A) Tәbii nömrәlәrdәn istifadә edilir
B) Sıralı nömrәlәmә aparılır
C) Ardıcıl nömrә aparılır
D) Şahmat şәkilli nömrәlәmә aparılır
E) Kortәbii nömrәlәmә aparılır
688) Sual:Bunlardan hansı mövqeli kodlaşdırma sistemidir
A) Hәr bir mövqeyә uyqun şifr verilir
B) Sıralı nömrәlәmә aparılır
C) Ardıcıl nömrәlәmә aparılır
D) Tәbii nömrәlәrdәn istifadә edilir
E) Şahmat şәkilli nömrәlәmә aparılır
689) Sual:Bunlardan hansı sıralı kodlaşdırma sistemidir
A) Ardıcıl nömrәlәmә tәtbiq edilir
B) Mövqeyinә qörә nömrәlәmә tәtbiq edilir
C) Ehtiyyat nömrәlәr buraxılır
D) Tәtbiq nömrәlәrdәn istifadә edilir
E) İki kodlaşdırma sistemindәn istifadә edilir
690) Sual:Bunlardan hansı kodlaşdırma sistemi deyildir.
A) Pәrakәndә
B) Sıralı (Ardıcıl )
C) Mövqeli
D) Tәkrarlama
E) Qarışıq ( kombinәlәşdirilmiş)
691) Sual:Kodun növü var
A) 3
B) 6
C) 5

D) 4
E) 7
692) Sual:Kod nәdir
A) Kod siqnallar sistemidir
B) Kod coxluqlar sistemidir
C) Kod idarә edici sistemdir
D) Kod idarә olunan sistemdir
E) Kod әlaqәlәr sistemidir.
693) Sual:Erqonomik tәminatın obyekti nәdir:
A) İnsan
B) Texnika
C) avadanlıq
D) texnoloqiya
E) MB
694) Sual:Bunlardan hansı hüquqi tәminata aid sәnәd deyildir
A) Texnoloqiyanın yaradilması qaydaları
B) AİSyaradılması qaydaları
C) AİSn işçilәrinin hüquqi statusa
D) AİSn informasiya proseslәri
695) Sual:Hüquqi tәminata aid olan sәnәdlәr necә qrupa bölünür:
A) 4
B) 6
C) 5
D) 7
E) 8
696) Sual:AİSlәri tәşkili fәaliyyәtinin reqlamentlәşdirәn neçә akt var:

A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 6
697) Sual:Hüququqi tәminat hansı tәminat alt sistemlәri ilә qarşılıqlı әlaqәdardır
A) Texniki tәminat
B) Riyazi vә informasiya tәminat
C) Proqram vә tәşkilati tәminat
D) Texnoloji tәminat
E) Erqonomik tәminat
698) Sual:Hüquqi tәminat hansı tәminat alt sistemlә qarşılıqlı әlaqәdardır
A) Tәşkilati tәminat
B) Riyazi tәminat
C) proqram tәminatı
D) Erqonomik tәminat
E) Linqvistik tәminat
699) Sual:Hüquqi tәminat nәdir?
A) AİSyaradılması prosesini reqlamentlәşdirәn
B) Texnoloji prosesi reqlamentlәşdirәn
C) proqramlaşdırmanı reqlamentlәşdirәn
D) Әmәliyyatları reqlamentlәşdirәn
E) Әmәliyyat sistemini reqlamentlәşdirәn
700) Sual:Mәlumat bazası dillәri nә vaxt istifadә olunur:
A) MB layihәlәşdirilәrkәn;
B) Fәrdi layihәlәşdirmә zamanı
C) Tipik layihәlәşdirmә zamanı

D) Texnoloqiyanin layihәlәşdirilmәsi zamanı
E) Şәbәkә layihәlәşdirilmәsi zamanı

