Test: AAA_1624#01#Q16 # 01 Edumat
Fenn: 1624 Verilәnlәrin vә biliklәrin strukturu vә modellәri – 1
Sual sayi: 700
1) Sual:Faylserver arxitekturalı VBnin xüsusiyyәti?
A) şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra
edir.
B) bütün digәr bәndlәr
C) fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
D) eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
E) istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
2) Sual:Verilәnlәr bazası – bu:
A) VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin edilmәsidir
B) Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusudur
C) Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
D) Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili üçün zәruri proqram vә dil
vasitәlәri kmpleksidir
E) İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir
3) Sual:Verilәnlәr bazası – bu:
A) VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin edilmәsidir
B) Müәyyәn predmet sahәsinә aid olan strukturlaşdırılmış verilәnlәrin ada malik olan mәcmusudur
C) Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
D) Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili üçün zәruri proqram vә dil
vasitәlәri kmpleksidir
E) İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir
4) Sual:Verilәnlәrin strukturlaşdırılması – bu:
A) VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin edilmәsidir
B) Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır

C) Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusudur
D) Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili üçün zәruri proqram vә dil
vasitәlәri kmpleksidir
E) İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir
5) Sual:Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi – bu:
A) VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin edilmәsidir
B) Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili üçün zәruri proqram vә dil
vasitәlәri kmpleksidir
C) Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
D) Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusudur
E) İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir
6) Sual:Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi – bu:
A) VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin edilmәsidir
B) VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin edilmәsi:
C) Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
D) Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili üçün zәruri proqram vә dil
vasitәlәri kmpleksidir
E) İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir
7) Sual:Predmet sahәsi – bu:
A) VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin edilmәsidir
B) İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir
C) Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
D) Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili üçün zәruri proqram vә dil
vasitәlәri kompleksidir
E) Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusudur
8) Sual:Faylserver arxitekturalı VBnin әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәti hansı bәnddә verilmişdir?
A) şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra
edir.

B) fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
C) işçi stansiyadan verilәn sorğu, serverdә informasiyanin axtarışı, çıxarılması vә şәbәkә ilә serverdәn işçi stansiyaya göndәrilmәsinә sәbәb olur
D) eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
E) istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
9) Sual:Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturalı VBnin xüsusiyyәti verilmişdir?
A) SQL sorğu dili istifadә edilir
B) bütün qalan bәndlәrdә
C) Mәrkәzi kompüter, mәrkәzlәşdirilmiş VBni saxlamaqla yanaşı, verilәnlәrin emalının әsas hәcmini dә tәmin edir
D) verilәnlәr üçün işçi stansiyada verilәn sorğu, onların serverdә axtarışını vә çıxarılmasını tәmin edir
E) çıxarılmış verilәnlәr şәbәkә ilә serverdәn işçi stansiyaya göndәrilir
10) Sual:Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturasının әsas xüsusiyyәti verilmişdir?
A) şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra
edir.
B) işçi stansiyadan verilәn sorğu, serverdә informasiyanin axtarışı, çıxarılması vә şәbәkә ilә serverdәn işçi stansiyaya göndәrilmәsinә sәbәb olur
C) fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
D) eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
E) istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
11) Sual:Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturasının әsas xüsusiyyәti verilmişdir?
A) şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra
edir.
B) SQL sorğu dili istifadә edilir
C) fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
D) eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
E) istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
12) Sual:Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturasının әsas xüsusiyyәti verilmişdir?
A) şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra

edir.
B) işçi stansiyada verilәn sorğu, serverdә verilәnlәrin axtarılıb çıxarılmasının icrasını tәmin edir
C) fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
D) eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
E) istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
13) Sual:Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturasının әsas xüsusiyyәti verilmişdir?
A) şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra
edir.
B) fayllar deyil, seçilib çıxarılmış verilәnlәr şәbәkә ilә serverdәn işçi stansiyaya göndәrilir
C) fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
D) eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
E) istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
14) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi formanın idarәedilmәsi elementinin seçilmәsi üçün istifadә edilir?
A) vkladki
B) obyektin seçilmәsi
C) yazılış
D) sahә
E) siyahı
15) Sual:aşağıdakıların hansı sәhifә nömrәlәrinin çapı üçün ictifadә edilә bilәr?
A) qeydlәr
B) kolontitul
C) başlıq
D) doğru cavab yoxdur
E) verilәnlәr sahәsi
16) Sual:aşağıdakıların hansı hesabatın alt başlıqlarının çapı üçün istifadә edilir?
A) doğru cavab yoxdur

B) yuxarı kolontitul
C) başlıq
D) verilәnlәr sahәsi
E) qeydlәr
17) Sual:aşağıdakıların hansı ancaq hesabatın quruluş elementidir?
A) qeydlәr
B) kolontitul
C) başlıq
D) doğru cavab yoxdur
E) verilәnlәr sahәsi
18) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi formada birlәşmiş yazı nın yaradılması üçün istifadә edilir?
A) vkladki
B) sahә
C) obyektin seçilmәsi
D) yazılış
E) siyahı
19) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi formada әlaqәdar sahә nin yaradılması üçün istifadә edilir?
A) vkladki
B) sahә
C) obyektin seçilmәsi
D) yazılış
E) siyahı
20) Sual:aşağıdakıların hansı sәhifә nömrәlәrinin çapı üçün ictifadә edilә bilәr?
A) qeydlәr
B) kolontitul
C) başlıq
D) doğru cavab yoxdur

E) verilәnlәr sahәsi
21) Sual:aşağıdakıların hansı hesabatın alt başlıqlarının çapı üçün istifadә edilir?
A) doğru cavab yoxdur
B) yuxarı kolontitul
C) başlıq
D) verilәnlәr sahәsi
E) qeydlәr
22) Sual:aşağıdakıların hansı ancaq hesabatın quruluş elementidir?
A) qeydlәr
B) kolontitul
C) başlıq
D) doğru cavab yoxdur
E) verilәnlәr sahәsi
23) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi formada birlәşmiş yazı nın yaradılması üçün istifadә edilir?
A) vkladki
B) sahә
C) obyektin seçilmәsi
D) yazılış
E) siyahı
24) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi formada әlaqәdar sahә nin yaradılması üçün istifadә edilir?
A) vkladki
B) sahә
C) obyektin seçilmәsi
D) yazılış
E) siyahı
25) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilir?

A) vkladki
B) yazılış
C) obyektin seçilmәsi
D) sahә
E) siyahı
26) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilir?
A) vkladki
B) yazılış
C) obyektin seçilmәsi
D) sahә
E) siyahı
27) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi formanın idarәedilmәsi elementinin seçilmәsi üçün istifadә edilir?
A) vkladki
B) obyektin seçilmәsi
C) yazılış
D) sahә
E) siyahı
28) Sual:verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımı necә adlanır?
A) faktiki relevantlıq
B) MUK
C) SAS
D) AT
E) formal relevantlıq
29) Sual:AT vә SASın mәzmununun uyğunluğu necә adlanır?
A) faktiki relevantlıq
B) formal relevantlıq
C) SAS

D) MUK
E) AT
30) Sual:sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğu necә adlanır?
A) AT
B) faktiki relevantlıq
C) SAS
D) MUK
E) formal relevantlıq
31) Sual:AT – bu:
A) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
B) informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır
C) sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
D) verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
E) AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur
32) Sual:SAS – bu:
A) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
B) sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
C) informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır
D) verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
E) AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur
33) Sual:MUK – bu:
A) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
B) verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
C) sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
D) informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır
E) AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur

34) Sual:formal relevantlıq – bu:
A) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
B) AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur
C) sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
D) verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
E) informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır
35) Sual:faktiki relevantlıq – bu:
A) informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır
B) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
C) sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
D) verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
E) AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur
36) Sual:sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması necә adlanır?
A) faktiki relevantlıq
B) pertinentlik
C) relevantlıq
D) MUK
E) formal relevantlıq
37) Sual:sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması necә adlanır?
A) faktiki relevantlıq
B) relevantlıq
C) pertinentlik
D) MUK
E) formal relevantlıq
38) Sual:SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu necә adlanır?
A) faktiki relevantlıq
B) MUK

C) relevantlıq
D) pertinentlik
E) formal relevantlıq
39) Sual:SAS vә ATnin uyğunluğu necә adlanır?
A) faktiki relevantlıq
B) formal relevantlıq
C) relevantlıq
D) MUK
E) pertinentlik
40) Sual:sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu necә adlanır?
A) pertinentlik
B) faktiki relevantlıq
C) relevantlıq
D) MUK
E) formal relevantlıq
41) Sual:pertinentlik
A) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
B) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
C) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
D) SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
E) SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır
42) Sual:relevantlıq
A) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
B) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
C) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
D) SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
E) SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır

43) Sual:MUK
A) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
B) SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
C) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
D) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
E) SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır
44) Sual:formal relevantlıq
A) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
B) SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır
C) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
D) SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
E) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
45) Sual:faktiki relevantlıq
A) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
B) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
C) sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
D) SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
E) SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır
46) Sual:Accessin meydana gәlmәsinin istifadәçilәrә nә әhәmiyyәti oldu?
A) doğru cavab yoxdur
B) adi istifadәçilәr, proqramlaşdırmaya müraciәt etmәdәn, kifayәt qәdәr güclü VB yaratmaq vә istifadә etmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
C) adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
D) adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
E) adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
47) Sual:Accessin üstünlüyü hansıdır?
A) doğru cavab yoxdur

B) offis paketi әlavәlәrinin birindә yaradılmış verilәnlәr çox asan birindәn digәrinә import olunur
C) adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
D) adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
E) adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
48) Sual:Accessin üstünlüyü hansıdır?
A) doğru cavab yoxdur
B) offis paketi әlavәlәrinin birindә yaradılmış verilәnlәr çox asan birindәn digәrinә eksport olunur
C) adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
D) adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
E) adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
49) Sual:Cәdvәllәr – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) VBnin әsas obyektlәridir
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
50) Sual:Cәdvәllәr – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) verilәnlәrin saxlandığı әsas VB obyektidir
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
51) Sual:Sorğular – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir

B) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
C) VBnin әsas obyektlәridir
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
52) Sual:Sorğular – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) bazanın informasiyalarının sıralanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) VBnin әsas obyektlәridir
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
53) Sual:Sorğular – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) bazanın informasiyalarının süzgәclәnmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) VBnin әsas obyektlәridir
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
54) Sual:Sorğular – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) bazanın informasiyalarının seçilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) VBnin әsas obyektlәridir
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
55) Sual:Sorğular – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә

yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) bazanın informasiyalarını birlәşdirilmәyә imkan verir
C) VBnin әsas obyektlәridir
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
56) Sual:Sorğular – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) bazanın informasiyalarının dәyiişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) VBnin әsas obyektlәridir
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
57) Sual:Sorğular – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) verilәnlәrin sıralanması, süzgclәnmәsi, seçilmәsi, dәyişdirilmәsi vә birlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş obyektdir
C) VBnin әsas obyektlәridir
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
58) Sual:Formalar – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) VBnin әsas obyektlәridir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
59) Sual:Hesabatlar – bu:

A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) formanın “әksi”dir
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) VBnin әsas obyektlәridir
60) Sual:Hesabatlar – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) VBnin әsas obyektlәridir
61) Sual:Makroslar – bu:
A) VBnin әsas obyektlәridir
B) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
62) Sual:Makroslar – bu:
A) VBnin әsas obyektlәridir
B) ayrilmış düymәnin sıxılması ilә icra edilәn makroәmrlәrdir
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
63) Sual:Modullar – bu:

A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) Visual basic dilindә yazılmış proqram proseduralarıdır
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
64) Sual:Modullar – bu:
A) bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә
yetirmәyә imkan verәn obyektdir
B) sifarişçinin xüsusi tәlәblәrinin ödәnmәsi üçün sistemin imkanlarını genişlәndirmәyә imkan verәn proqram proseduralarıdır
C) baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
D) yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
E) informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir,
65) Sual: Aç әmr düymәsinin tәyinatı?
A) yeni obyektlәrin yaradılmasına xidmәt edir
B) istismar rejimindә VB obyektlәri ilә iş
C) obyektlәrin quruluşunu açır vә mәzmun deyil, quruluşda düzәliş etmәyә imkan verir
D) yeni sahәlәr daxil etmәyә vә mövcud sahәlәrin xüsusiyyәtini dәyişmәyә imkan verir
E) formalarda idarәetmә obyektlәri yaratmağa imkan verir
66) Sual: Yarat düymәsinin tәyinatı
A) istismar rejimindә VB obyektlәri ilә iş
B) yeni obyektlәrin yaradılmasına xidmәt edir
C) obyektlәrin quruluşunu açır vә mәzmun deyil, quruluşda düzәliş etmәyә imkan verir
D) yeni sahәlәr daxil etmәyә vә mövcud sahәlәrin xüsusiyyәtini dәyişmәyә imkan verir
E) formalarda idarәetmә obyektlәri yaratmağa imkan verir
67) Sual: Sahәnin tipi VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
A) bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur

B) sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun tipindәn asılıdır
C) sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun tipindәn asılıdır
D) VB eyni tipli iki sahәyә malik ola bilmәz
E) bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
68) Sual: Sahәnin tipi VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
A) bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
B) sahәdәki verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar sahәnin tipindәn asılıdır
C) sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun tipindәn asılıdır
D) VB eyni tipli iki sahәyә malik ola bilmәz
E) bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
69) Sual: Sahәnin uzunluğu xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
A) bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
B) sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun uzunluğundan asılıdır
C) sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun uzunluәundan asılıdır
D) VB eyni uzunluqlu iki sahәyә malik ola bilmәz
E) bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
70) Sual: Sahәnin adı xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
A) doğru cavab yoxdur
B) VB eyni adlı iki sahәyә malik ola bilmәz
C) sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun adından asılıdır
D) sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun adından asılıdır
E) sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar onun adından asılıdır
71) Sual: Sahәnin adı xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
A) doğru cavab yoxdur
B) әgәr “imza” verilmәyibsә, onda başlıqda sahәnin adı әks olunun
C) sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun adından asılıdır
D) sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun adından asılıdır

E) sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar onun adından asılıdır
72) Sual: imza xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
A) sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar imzadan asılıdır
B) bu sütunun başlığında әks olunan informasiyadır
C) VB eyni “imza”ya malik iki sahәyә malik ola bilmәz
D) sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı “imza”dan asılıdır
E) sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi imzadan asılıdır
73) Sual: imza xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
A) sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar imzadan asılıdır
B) müxtәlif sahәlәr eyni “imza”ya malik ola bilәr
C) VB eyni “imza”ya malik iki sahәyә malik ola bilmәz
D) sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı “imza”dan asılıdır
E) sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi imzadan asılıdır
74) Sual:AİSlәrin sәnәd AİSlәri vә faktoqrafik AİSlәrә bölünmәsinin әsas sәbәbi;
A) hamsı düzdür
B) sәnәd vә faktoqrafik informasiyaların emalı alqoritmlәrinin xeyli fәrqlәnmәsi
C) sәnәd vә faktoqrafik informasiyaların emalı sistemlәrindә verilәnlәrin saxlanması prinsiplәrinin oxşarlığı
D) sәnәd vә faktoqrafik informasiyaların emalı sistemlәrindә verilәnlәrin saxlanması prinsiplәrinin fәrqlәnmәsi
E) verilәnlәrin saxlanması prinsiplәrinin vә emalı alqoritlәrinin oxşarlığı
75) Sual:faktoqrafik informasiya sistemlәrin mәrkәzi funksional hissәsi
A) hamsı düzdür
B) VBİS
C) AİS
D) İAS
E) LAS
76) Sual:nisbәtәn geniş yayılan sәnәd sistemlәrinin tipi

A) heç biri düz deyil
B) İAS
C) AİS
D) VBİS
E) LAS
77) Sual:sәnәd sistemlәri alqoritmlәrinin әsas cәhәti
A) heç biri düz deyil
B) mә` nanın natamam, yaxın tәqdimatı şәraitindә mә`na tәhlilini tәmin edir
C) verilәnlәrin formalaşmış yazılarının xüsusi formada tәşkil olunmuş mәcmusundan ibarәt faktiki mәlumatlarla әmәliyyat aparır
D) tәkcә arayış funksiylarının icrası üşün deyil, hәm dә verilәnlәrin emalı mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilir
E) VBİSnin xüsusi qrup mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edir
78) Sual:VBİSdә verilәnlәrin emalının әsas cәhәti
A) monoqrafiyalarla, dövri nәşrlәrlә, mәlumat agentliklәrinin xәbәrlәri ilә iş üçün nәzәrdә tutulmuşdur
B) nәticәlәrin istifadәçiyә cәdvәl formalı hesabatlar şәklindә tәqdim olunmasını nәzәrdә tutur
C) mә` nanın natamam, yaxın tәqdimatı şәraitindә mә`na tәhlilini tәmin edir
D) tәbii dildә sәnәdlәrlә iş üçün nәzәrdә tutulur
E) [qanun aktlarının mәtnlәri ilә iş üçün nәzәrdә tutulmuşdur
79) Sual:sәnәd sistemlәrindә emal edilәn informasiylara aiddir
A) qanun aktlarının (әqdlәrinin) mәtnlәri
B) [bütün bәndlәr
C) monoqrafiya
D) dövri nәşrlәr
E) mәlumat agentliklәrinin xәbәrlәri
80) Sual:aşağıdakı AİS dairәlәrinin (sferalarının) hansı informasiya fәaliyyәtinin әsasını tәşkil edir?
A) ailә büdcәsinin idarә edilmәsi
B) bütün bәndlәr
C) istehsal

D) [maliyyәnin idarә edilmәsi
E) telekommunikasiyanın idarә edilmәsi
81) Sual:AİSdә toplanan informasiya massivlәrinin әsas cәhәti:
A) onların ziddiyyәtsizliyi tәmin edilmәlidir
B) bütün bәndlәr
C) kompüterdә saxlanmaq üçün optimal şәkildә tәşkil olunmalıdır
D) kompüterdә e`mal olunmaq üçün optimal şәkildә tәşkil olunmalıdır
E) onların bütövlüyü tәmin olunmalıdır
82) Sual:Hәr hansı obyekti tәsvir edәn verilәn atributlarının mәcmusu:
A) tәpә
B) qovşaq (element)
C) kök
D) әlaqә (budaq)
E) sәviyyә
83) Sual:Verilәnlәrin iyerarxik modeli hansı verilәnlәr quruluşuna әsaslanır?
A) növbә
B) ağacvari
C) massiv
D) sәtir
E) stek
84) Sual:Verilәnlәrin iyerarxik modelinin әn aşağı sәviyyәsi necә adlanır?
A) qovşaq (element)
B) yarpaq
C) әlaqә (budaq)
D) kök
E) sәviyyә

85) Sual:İyerarxiya ağacının başqa heç bir tәpәyә tabe olmayan tәpәsi necә adlanır?
A) sәviyyә
B) kök
C) әlaqә (budaq)
D) element
E) qovşaq
86) Sual:Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahә:
A) doğru cavab yoxdur
B) açar sahәdir
C) tәrtibi açardır
D) xarici açardır
E) müvafiq açardır
87) Sual:Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahә:
A) xarici açardır
B) tәrtibi açardır
C) açar sahәdir
D) birinci açardır
E) ikinci açardır
88) Sual:Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahә:
A) ikinci açardır
B) xarici açardır
C) açar sahәdir
D) tәrtibi açardır
E) birinci açardır
89) Sual:Giymәti yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahә:
A) doğru cavab yoxdur
B) birinci aşardır

C) tәrtibi açardır
D) xarici açardır
E) müvafiq açardır
90) Sual:Giymәti axtarış vә qruplaşdırma әlamәti rolunu oynayan sahә:
A) әsas açardır
B) ikinci aşardır
C) açar sahәdir
D) tәrtibi açardır
E) birinci açardır
91) Sual:Verilәnlәrin şәbәkә modeli hansı verilәnlәr quruluşuna әsaslanır?
A) stek
B) istiqamәtlәnmiş qraf
C) sәtir
D) massiv
E) növbә
92) Sual:İyerarxik verilәnlәr modelinin әn yuxarı sәviyyәsi necә adlanır?
A) doğru cavab yoxdur
B) kök
C) әlaqә (budaq)
D) qovşaq (element)
E) sәviyyә
93) Sual:Verilәnlәrin ifadә etdiyi mәna mәlum olarsa, onda bu verilәn nәyi әks etdirir?
A) işarәlәr yığımını.
B) hәr hansı informasiyanı;
C) verilәnlәri
D) mәlumatı
E) xәbәri

94) Sual:Verilәnlәrin hansı xarakteristikası proqramlaşdırma istifadә edilir?
A) praqmqtik
B) miqdar
C) keyfiyyәt
D) mәzmun
E) mәna
95) Sual:Struktura nә ilә tәyin edilir?
A) emal edilәn verilәnlәrin mәnası ilә.
B) elementlәr arasında münasibәtlәri tәnzimlәyәn qaydalarla;
C) yazıların miqdarı ilә;
D) verilәnlәrin әks etdirdiyi informasiya ilә;
E) informasiya emalı ilә;
96) Sual:Yazının müәyyәn mәzmunmәna kәsb edәn әn kiçik elementi necә adlanır?
A) bayt
B) sahә
C) yazı
D) sәtir
E) struktura
97) Sual:Birinci vә axırıncıdan başqa hәr biri sonrakı vә әvvәlki elementә malik olan, qaydaya salınmış elementlәr yığımı necә adlanır?
A) stek
B) sәtir
C) vektor
D) növbә
E) massiv
98) Sual:Yeni elementin bir tәrәfdәn әlavә edilib, o biri tәrәfindәn çıxarıldığı, birölçülü, dinamik dәyışkәn, qaydaya salınmış elementlәr yığımı necә
adlanır?

A) ağac
B) növbә
C) massiv
D) sәtir
E) cәdvәl
99) Sual:Yeni elementin hәmişә bir tәrәfdәn әlavә edilib, digәr tәrәfdәn çıxarıldığı verilәnlәr strukturu necә adlanır?
A) istiqamәtlәnmiş qraf.
B) növbә
C) massiv
D) yazı
E) cәdvәl
100) Sual:Ağac strukturunun әn yuxarı sәviyyәsi necә adlanır?
A) tәpә
B) kök
C) budaq
D) yarpaq
E) sәviyyә
101) Sual:Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn vektor istifadә edilir?
A) heç biri düz deyil.
B) sәtir
C) dinamik dәyişәn verilәnlәr
D) stek
E) növbә
102) Sual:Sәtir hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?
A) iki göstәriciyә malik siyahı
B) vektor
C) göstәriciyә malik siyahı

D) şәbәkә
E) göstәriciyә malik vektor
103) Sual:Hansı cәdvәllәrdә yazıların axtarışı üçün ikilik axtarış istifadә edilir?
A) dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr
B) yazıların açarın rәqәm kodunun artması üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr.
C) qaydasız cәdvәllәr
D) birbaşa müraciәt cәdvәllәri
E) tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr
104) Sual:qaydalı cәdvәllәr
A) әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, dolubdaşan yazılar üçün ayrı cәdvәlin açıldığı birbaşa müraciәt cәdvәllәri
B) Yaziların açarın rәqәm kodunun artması üzrә vә ya yazılara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
C) Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
D) “k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının mә`lum vә mövcud olduğu
cәdvәllәrdir.
E) әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin edәn, tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә
funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәri
105) Sual:VBdәn informasiyaların çıxarılması – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) VBİSdә işin ümumi texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir
C) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
106) Sual:VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) cәdvәlin hәr bir yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının vә onların tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsindәn ibarәt olan prosesdir
C) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir

E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
107) Sual:aşağıdakıların hansı cәdvәlәrә verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi üsuludur
A) “yazılarln әlavә edilmәsi” sorğusunun kömәyilә
B) susma qaydasında tәqdim olunan cәdvәl şәkilli formanın kömәyilә
C) “ceçmә” sorğusunun kömәyilә
D) “dәyişmә” sorğusunun kömәyilә
E) “parametrlisorğunun” kömәyilә
108) Sual:aşağıdakıların hansı cәdvәlәrә verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi üsuludur
A) “yazılarln әlavә edilmәsi” sorğusunun kömәyilә
B) ekran formalarının kömәyilә
C) “ceçmә” sorğusunun kömәyilә
D) “dәyişmә” sorğusunun kömәyilә
E) “parametrlisorğunun” kömәyilә
109) Sual:VBİSdә formanın tәyinatı
A) hesabata çıxarılan informasiyanı istifadәçi üçün әlverişli olan ixtiyarı şәkildә yerlәşdirir
B) cәdvәllәrә verilәnlәri daxil edir vә düzәlişlәr edirlәr
C) cәdvәllәrdә saxlanan verilәnlәrin seçilmәsi
D) verilәnlәrin dәyişdirilmәsi vә daşınması
E) verilәnlәrin cәdvәllәdәn ceçilmәsinin bir vә ya bir neçә şәrtini tәyin etmәyә imkan verir
110) Sual:cәdvәllәrdә saxlanan verilәnlәrin onları dәyişmәdәn seçilmәsi, VBİSdә işin ümumi texnologiyasının hansı mәrhәlәsinә aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması
B) cәdvәllәdә saxlanan verilәnlәrin emalı
C) VB cәdvәllәri strukturunun tәrtibi
D) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması
111) Sual:Verilәnlәrin dәyişmә soröusu ilә dәyişdirilmәsi vә daşınması VBİSdә işin ümumi texnologiyasının hansı mәrhәlәsinә daxildir?

A) arayış informasiyalarının alınması
B) cәdvәllәdә saxlanan verilәnlәrin emalı
C) VB cәdvәllәri strukturunun tәrtibi
D) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması
112) Sual:Sorğunun icrası zamanı bir vә ya bir neçә şәrtin tәyin edilmәsi VBİSdә işin ümumi texnologiyasının hansı mәrhәlәsinә daxildir?
A) arayış informasiyalarının alınması
B) cәdvәllәdә saxlanan verilәnlәrin emalı
C) VB cәdvәllәri strukturunun tәrtibi
D) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması
113) Sual:cәdvәllәrә verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) VBİSdә işin ümumi texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir
C) VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi әmәliyyatlarından biridir
D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
114) Sual:VB cәdvәllәrinin quruluşunun tәrtibi – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) VBİSdә işin ümumi texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir
C) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
115) Sual:Cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) VBİSdә işin ümumi texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir
C) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir

D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
116) Sual:menyu sәtri – bu:
A) verilmiş anda istifadәçinin mümkün hәrәkәtlәri barәdә xәbәrlәrin verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
B) VBİS proqramının әsas rejimlәrini saxlayır
C) istifadәçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını vә s haqqında mәlumatlar saxlayır
D) menyunun müәyyәn әmrlәrinin vә proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan müәyyәn miqdarda düymәlәri
saxlayır
E) VBnin verilmiş anda әks olunmayan cәdvәl, forma vә hesabat sahәlәrinin ekranda tәqdim edilmәsi üçün istifadә edilir
117) Sual:vәziyyәt sәtri – bu:
A) verilmiş anda istifadәçinin mümkün hәrәkәtlәri barәdә xәbәrlәrin verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
B) istifadәçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını vә s haqqında mәlumatlar saxlayır
C) VBİS proqramının әsas rejimlәrini saxlayır
D) menyunun müәyyәn әmrlәrinin vә proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan müәyyәn miqdarda düymәlәri
saxlayır
E) VBnin verilmiş anda әks olunmayan cәdvәl, forma vә hesabat sahәlәrinin ekranda tәqdim edilmәsi üçün istifadә edilir
118) Sual:alәtlәr paneli – bu:
A) verilmiş anda istifadәçinin mümkün hәrәkәtlәri barәdә xәbәrlәrin verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
B) menyunun müәyyәn әmrlәrinin vә proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan müәyyәn miqdarda düymәlәri
saxlayır
C) istifadәçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını vә s haqqında mәlumatlar saxlayır
D) VBİS proqramının әsas rejimlәrini saxlayır
E) VBnin verilmiş anda әks olunmayan cәdvәl, forma vә hesabat sahәlәrinin ekranda tәqdim edilmәsi üçün istifadә edilir
119) Sual:fırlatma xәtkeşi – bu:
A) verilmiş anda istifadәçinin mümkün hәrәkәtlәri barәdә xәbәrlәrin verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
B) VBnin verilmiş anda әks olunmayan cәdvәl, forma vә hesabat sahәlәrinin ekranda tәqdim edilmәsi üçün istifadә edilir
C) istifadәçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını vә s haqqında mәlumatlar saxlayır

D) menyunun müәyyәn әmrlәrinin vә proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan müәyyәn miqdarda düymәlәri
saxlayır
E) VBİS proqramının әsas rejimlәrini saxlayır
120) Sual:diqtә sәtri – bu:
A) VBİS proqramının әsas rejimlәrini saxlayır
B) verilmiş anda istifadәçinin mümkün hәrәkәtlәri barәdә xәbәrlәrin verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) istifadәçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını vә s haqqında mәlumatlar saxlayır
D) menyunun müәyyәn әmrlәrinin vә proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan müәyyәn miqdarda düymәlәri
saxlayır
E) VBnin verilmiş anda әks olunmayan cәdvәl, forma vә hesabat sahәlәrinin ekranda tәqdim edilmәsi üçün istifadә edilir
121) Sual:fayllarla iş әmrlәri
A) әsas әmәliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret әmrlәri haqqında vә s informasiyaları istifadәçiyә tәqdim edir
B) Obyektlәrlә iş üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) VB cәdvәllәrinin ixtiyari sahәlәrinә, ekran formaları vә hesabatlarin komponentlәrinә daxiletmә vә dәyişiklik üçün nәzәrdә tutulmuşdur
D) çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcә tәsviri üçün nәzәrdә tutulmuşdur
E) “çoxәkranlı rejimdı” işin tәşkili üçün nәzәrdә tutulmuşdur
122) Sual:redaktә әmrlәri
A) “çoxәkranlı rejimdı” işin tәşkili üçün nәzәrdә tutulmuşdur
B) VB cәdvәllәrinin ixtiyari sahәlәrinә, ekran formaları vә hesabatlarin komponentlәrinә daxiletmә vә dәyişiklik üçün nәzәrdә tutulmuşdur b)
Obyektlәrlә iş üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcә tәsviri üçün nәzәrdә tutulmuşdur
D) Obyektlәrlә iş üçün nәzәrdә tutulmuşdur
E) әsas әmәliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret әmrlәri haqqında vә s informasiyaları istifadәçiyә tәqdim edir
123) Sual:formatlaşdırma әmrlәri
A) әsas әmәliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret әmrlәri haqqında vә s informasiyaları istifadәçiyә tәqdim edir
B) çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcә tәsviri üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) VB cәdvәllәrinin ixtiyari sahәlәrinә, ekran formaları vә hesabatlarin komponentlәrinә daxiletmә vә dәyişiklik üçün nәzәrdә tutulmuşdur

D) Obyektlәrlә iş üçün nәzәrdә tutulmuşdur
E) “çoxәkranlı rejimdı” işin tәşkili üçün nәzәrdә tutulmuşdur
124) Sual:pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
A) әsas әmәliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret әmrlәri haqqında vә s informasiyaları istifadәçiyә tәqdim edir
B) çoxәkranlı rejimdı” işin tәşkili üçün nәzәrdә tutulmuşdur
C) VB cәdvәllәrinin ixtiyari sahәlәrinә, ekran formaları vә hesabatlarin komponentlәrinә daxiletmә vә dәyişiklik üçün nәzәrdә tutulmuşdur
D) çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcә tәsviri üçün nәzәrdә tutulmuşdur
E) Obyektlәrlә iş üçün nәzәrdә tutulmuşdur
125) Sual:arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
A) Obyektlәrlә iş üçün nәzәrdә tutulmuşdur
B) әsas әmәliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret әmrlәri haqqında vә s informasiyaları istifadәçiyә tәqdim edir
C) VB cәdvәllәrinin ixtiyari sahәlәrinә, ekran formaları vә hesabatlarin komponentlәrinә daxiletmә vә dәyişiklik üçün nәzәrdә tutulmuşdur
D) çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcә tәsviri üçün nәzәrdә tutulmuşdur
E) “çoxәkranlı rejimdı” işin tәşkili üçün nәzәrdә tutulmuşdur
126) Sual:Böyük cәdvәlin müxtәlif hissәlәrinә eyni zamanda baxılması әmri hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) fayllarla iş әmrlәri
127) Sual:Kursorun cәdvәlin başqa hissәlәri üzrә yerdәyişmәsi zamanı, cәdvәlin müәyyәn hissәsinin ekranda dәyişmәz saxlanmasını tәmin edәn әmr
hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) fayllarla iş әmrlәri

128) Sual:Accessin әsas obyektlәri:
A) yaradıcı, istifadәçi
B) cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
C) layihәlәndirmә, istismar
D) aç, konstruktor, yarat
E) avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
129) Sual:Tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәri:
A) yaradıcı, istifadәçi
B) layihәlәndirmә, istismar
C) cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
D) aç, konstruktor, yarat
E) avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
130) Sual:Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәri:
A) yaradıcı, istifadәçi
B) aç, konstruktor, yarat
C) layihәlәndirmә, istismar
D) cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
E) avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
131) Sual:Cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsuları:
A) yaradıcı, istifadәçi
B) avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
C) layihәlәndirmә, istismar
D) aç, konstruktor, yarat
E) cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
132) Sual:VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsü:
A) cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar

B) yaradıcı, istifadәçi
C) layihәlәndirmә, istismar
D) aç, konstruktor, yarat
E) avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
133) Sual:Cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar – bu:
A) VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
B) Accessin әsas obyektlәridir
C) tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
D) Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
E) cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
134) Sual:Layihәlәndirmә, istismar – bu:
A) VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
B) tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
C) Accessin әsas obyektlәridir
D) Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
E) cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
135) Sual:Aç, konstruktor, yarat – bu:
A) VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
B) Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
C) tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
D) Accessin әsas obyektlәridir
E) cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
136) Sual:Avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә  bu:
A) VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
B) cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
C) tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
D) Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir

E) Accessin әsas obyektlәridir
137) Sual:Yaradıcı, istifadәçi – bu:
A) Accessin әsas obyektlәridir
B) VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
C) tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
D) Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
E) cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
138) Sual:VB ilә işin layihәlәndirmә rejiminin tәyinatı:
A) lazımi әlaqәlәr qurulur
B) yeni obyektlәr yaradılır, onların quruluşu verilir, sahәlәrin xüsusiyyәtlәri dәyişdirilir, lazımi әlaqәlәr qurulur
C) formanın kömәyilә baza doldurulur
D) sorğunun kömәyilә verilәnlәr emal edilir
E) yekun cәdvәllәr şәklindә nәticәlәr alınır
139) Sual:VB ilә işin istismar rejiminin tәyinatı:
A) lazımi әlaqәlәr qurulur
B) formanın kömәyilә baza doldurulur, sorğunun kömәyilә verilәnlәr emal edilir, cәdvәl vә ya hesabatlar şәklindә nәticәlәr alınır
C) bazada yeni obyektlәr yaradılır
D) yeni obyektlәrin quruluşu verilir
E) sahәlәrin xüsusiyyәtlәri dәyişdirilir
140) Sual:Qәrarların hazırlanması vә qәbulu prosesi...
A) 4 mәrhәlәdәn ibarәtdir: konsepsiya, yәqinlik, qәrarın qәbulu vә icrası.
B) 4 mәrhәlәdәn ibarәtdir: konsepsiya, layihәlәşdirmә, qәrarın qәbulu vә icrası.
C) 4 mәrhәlәdәn ibarәtdir: müşahidә, layihәlәşdirmә, qәrarın qәbulu vә icrası.
D) 4 mәrhәlәdәn ibarәtdir: müayinә, layihәlәşdirmә, qәrarın qәbulu vә icrası.
E) 4 mәrhәlәdәn ibarәtdir: konsepsiya, hәll, qәrarın qәbulu vә icrası.
141) Sual:Süni intellektin inkişaf etdirilmәsi prosesinin әsasında nә dayanır?

A) informasiyanın elektron texnologiyası
B) informasiyanın yeni işlәnmә texnologiyası
C) yeni kompüter texnologiyası
D) yeni işlәnmә texnologiyası
E) informasiyanın kompüter texnologiyası
142) Sual:Yeni informasiya texnologiyası nәlәrә әsaslanır?
A) Nanotexnologiyalara vә ekspert sistemi nәzәriyyәsinә
B) intellektual texnologiyalara vә süni intellekt nәzәriyyәsinә
C) Vebtexnologiyalara vә süni intellekt nәzәriyyәsinә
D) Vebtexnologiyalara vә ekspert sistemi nәzәriyyәsinә
E) intellektual texnologiyalara vә ekspert sistemi nәzәriyyәsinә
143) Sual:Süni intellekt maşının elә davranışıdır ki,...
A) insan onda maşınlıq bir şey görmür.
B) onu insan etsә, ağıllı vә ya intellektual davranış adlandırmaq lazımdır.
C) insan onu insan davranışı kimi qәbul edir.
D) insan onu ağıllı davranış kimi qәbul edir.
E) insan ona özünә inandığı kimi inanır.
144) Sual:Süni intellektin son mәqsәdi...
A) insanı әvәz etmәkdir.
B) insan ağlını imitasiya etmәkdir.
C) insana kömәk etmәkdir.
D) insana mәslәhәt vermәkdir.
E) insanı çәtin işdәn azad etmәkdir.
145) Sual:İntellektual texnologiya vә süni intellektin proqram tәminatı...
A) operatorlar sırasına vә modifikasiyaya әsaslanır.
B) simvol tәqdimatına vә manipulyasiyaya әsaslanır.
C) operatorlar sırasına vә manipulyasiyaya әsaslanır.

D) formal dilә vә manipulyasiyaya әsaslanır.
E) simvol tәqdimatına vә modifikasiyaya әsaslanır.
146) Sual:Bilik bazası (BB) yaradılarkәn nәlәrdәn istifadә edilir?
A) yazılardan
B) simvollardan
C) rekvizitlәrdәn
D) göstәricilәrdәn
E) mürәkkәb informasiya vahidlәrindәn (MİVlәrdәn)
147) Sual:Bilik bazası (BB) nәlәrin saxlayıcısıdır?
A) verilәnlәrin, faktların vә onların arasında olan münasibәtlәrin
B) faktların, anlayışların vә onların arasında olan münasibәtlәrin
C) rekvizitlәrin, göstәricilәrin vә onların arasında olan münasibәtlәrin
D) rekvizitlәrin, verilәnlәrin vә onların arasında olan münasibәtlәrin
E) göstәricilәrin, verilәnlәrin vә onların arasında olan münasibәtlәrin
148) Sual:әnәnәvi VBİSlәr hansı verilәnlırin saxlanması vә emalına yönlәndirilmlşdi?
A) heç biri düz deyil
B) xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış
C) mәtn sәnәdlәrinin
D) mәtn sәnәdlәrinin vә faktoqrafik verilәnlәrin
E) faktoqrafik vә sәnәd verilәnlәrinin
149) Sual:İAS – bu:
A) düz cavab yoxdur
B) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır
C) xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә istqamәtlәnmiş modellәr belә adladırılırdı
D) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
E) eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır

150) Sual:SİAS – bu:
A) düz cavab yoxdur
B) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
C) xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә istqamәtlәnmiş modellәr belә adladırılırdı
D) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır
E) eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır
151) Sual:VBnin klassik modellәri
A) düz cavab yoxdur
B) VB nәzәriyyәsindә xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә istqamәtlәnmiş ilk modellәr belә
adlandırılırdı
C) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır
D) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
E) eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır
152) Sual:әnәnәvi VBİSlәr
A) düz cavab yoxdur
B) VB nәzәriyyәsindә xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә istqamәtlәnmiş ilk modellәr belә
adlandırılırdı
C) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır
D) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
E) eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır
153) Sual:FİAS – bu:
A) düz cavab yoxdur
B) faktoqrafik verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә yönlәndirilmiş sistemlәr belә adlandırılır
C) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır
D) mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
E) eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır
154) Sual:sәnәd verilәnlәrininsaxlanması vә emalının tәşkilinә yönlәndirilmiş sistemlәr tarixәn hansı adlara malik olmuşdur?

A) VBnin klassik modellәri, әnәnәvi VBİSlәr, FİAS
B) İAS, SİAS
C) SİAS, İAS, FİAS
D) VBnin klassik modellәri, İAS, SİAS
E) әnәnәvi VBİSlәr, İAS, SİAS
155) Sual:xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә e`malının tәşkilinә yönlәndirilmiş sistemlәr tarixәn hansı adlara malik
olmuşdur?
A) İAS, SİAS
B) VBnin klassik modellәri, әnәnәvi VBİSlәr, FİAS
C) SİAS, İAS, FİAS
D) VBnin klassik modellәri, İAS, SİAS
E) әnәnәvi VBİSlәr, İAS, SİAS
156) Sual:faktoqrafik verilәnlәrin saxlanması vә emalınin tәşkilinә yönlәndirilmiş sistemlәr tarixәn hansı adlara malik olmuşdur?
A) İAS, SİAS
B) VBnin klassik modellәri, әnәnәvi VBİSlәr, FİAS
C) SİAS, İAS, FİAS
D) VBnin klassik modellәri, İAS, SİAS
E) әnәnәvi VBİSlәr, İAS, SİAS
157) Sual:hansı sәtirdә, birlikdә, verilәnlәrin bütün növlәrinin saxlanması vә e`malının tәşkilinә yönlәndirilmiş sistemlәri әhatә edәn adlar
verilmişdir?
A) VBnin klassik modellәri, FİAS
B) SİAS, FİAS
C) İAS, SİAS
D) әnәnәvi VBİSlәr, FİAS
E) VBnin klassik modellәri, әnәnәvi VBİSlәr
158) Sual:SİAS tәrәfindәn tәlәb edilәn informasiyanın verilmәsinin hәyata keçirilmәsi prosesi necә adlanır?
A) informasiya sorğusu

B) SİASın әsas әmәliyyatı
C) SİASda informasiya axtarışı
D) konkret mәlumatların (faktların) verilmәsi
E) istehlakçının informasiya tәlabatı
159) Sual:istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sәnәdin axtarış prosedurası necә adlanır?
A) informasiya sorğusu
B) SİASda informasiya axtarışı
C) SİASın әsas әmәliyyatı
D) konkret mәlumatların (faktların) verilmәsi
E) istehlakçının informasiya tәlabatı
160) Sual:FİASın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab necә adlanır?
A) informasiya sorğusu
B) konkret mәlumatların (faktların) verilmәsi
C) SİASda informasiya axtarışı
D) SİASın әsas әmәliyyatı
E) istehlakçının informasiya tәlabatı
161) Sual:VB nәzәriyyәsindә ilk dәfә hansı modellәr vә metodlar xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının
tәşkilinә istqamәtlәnmişdi?
A) düz cavab yoxdur
B) VBnin klassik modelindә
C) İASda
D) SİASda
E) FİASda
162) Sual:mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәr tarixәn necә adlandırılırdı?
A) әnәnәvi VBİS
B) İAS
C) VBnin klassik modeli

D) SİAS
E) FİAS
163) Sual:mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin necә adlandırılması daha doğru olardı?
A) әnәnәvi VBİS
B) SİAS
C) VBnin klassik modeli
D) İAS
E) FİAS
164) Sual:eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr necә adlandırılır
A) әnәnәvi VBİS
B) FİAS
C) İAS
D) SİAS
E) VBnin klassik modeli
165) Sual:hansı modellәr vә metodlar xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә istqamәtlәnmişdi?
A) düz cavab yoxdur
B) әnәnәvi VBİS
C) İAS
D) SİAS
E) İAS vә SİAS
166) Sual:VBnin klassik metodları vә modellәri hansı verilәnlәrin saxlanması vә emalına yönlәndirilmişdi?
A) heç biri düz deyil
B) xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış
C) mәtn sәnәdlәrinin
D) mәtn sәnәdlәrinin vә faktoqrafik verilәnlәrin
E) faktoqrafik vә sәnәd verilәnlәrinin

167) Sual:Kompüterdә, bir çox mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadә edilәn ümumi verilәnlәr bazasının yaradılması üçün nәzәrdә tutulan proqram sistemi:
A) FİAS
B) VBİS
C) İAS
D) AİS
E) SİAS
168) Sual:Aşağıdakәların hansı, VBlә işlәyәnlәrin maraqlarına uyğun olaraq, onun mәrkәzlәşdirilmiş idarәedilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) FİAS
B) VBİS
C) İAS
D) AİS
E) SİAS
169) Sual:Hansı әlamәtә görә VBİSnin iki sinfini fәrqlәndirirlәr?
A) çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı üzrә
B) universallıq sәviyyәsinә görә
C) sorğunun icra olunma vaxtına görә
D) indekslәşmәyәn sahәlәrdәinformasiya axtarışı sür`әtinә görә
E) Verilәnlәr bazasının import әmәliyyatlarının icra vaxtına görә
170) Sual:VBİS siniflәrindәn birinin adı:
A) verilәnlәr bazası sәviyyәsindә mәlumatların bütövlüyüny tәmin edәn VBİSlәr
B) ümumi tәyinatlı VBİSlәr
C) sorğuları yüksәk sür`әtlә icra edәn VBİSlәr
D) çoxistifadәçi rejimindә işlәyәyn VBİSlәr
E) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import edәn VBİSlәr
171) Sual:VBİS siniflәrindәn birinin adı:
A) verilәnlәr bazası sәviyyәsindә mәlumatların bütövlüyüny tәmin edәn VBİSlәr
B) xüsusi tәyinatlı VBİSlәr

C) sorğuları yüksәk sür`әtlә icra edәn VBİSlәr
D) çoxistifadәçi rejimindә işlәyәyn VBİSlәr
E) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import edәn VBİSlәr
172) Sual:VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:
A) belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt
edir
B) sorğuların icra vaxtı
C) Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
D) hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu
kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
E) belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur
173) Sual:VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:
A) belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt
edir
B) indekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiya axtarışı sür`әti
C) Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
D) hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu
kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
E) belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur
174) Sual:VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:
A) belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt
edir
B) başqa formatlardan verilәnlәr bazasının importu әmәliyyatlarının icra vaxtı
C) Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
D) hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu
kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
E) belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur
175) Sual:VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:

A) belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt
edir
B) indekslәrin yaradılma vә verilәnlәrin yenilәnmәsi, әlavә edilmәsi, silinmәsi kimi kütlәvi әmәliyyatların icra sür`әti
C) Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
D) hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu
kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
E) belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur
176) Sual:VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:
A) belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt
edir
B) çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı
C) Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
D) hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu
kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
E) belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur
177) Sual:VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:
A) belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt
edir
B) hesabatın generasiya vaxtı
C) Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
D) hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu
kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
E) belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur
178) Sual:Aşağıdakıların hansı hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu
dilidir?
A) C++
B) SQL
C) QBE
D) verilәnlәrin emalı dili

E) verilәnlәrlә manipulyasiya dili
179) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir?
A) C++
B) QBE
C) SQL
D) verilәnlәrin emalı dili
E) verilәnlәrlә manipulyasiya dili
180) Sual:Aşağıdakıların hansında, dilin funksiyaları formalarda müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin
doldurulmasının reallaşması zamanı, dolayı şәkildә istifadә edilir?
A) C++
B) QBE
C) SQL
D) verilәnlәrin emalı dili
E) verilәnlәrlә manipulyasiya dili
181) Sual:Aşağıdakıların hansında, müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin doldurulmasının reallaşması
zamanı giriş mәlumatları üzrә interfeys vasitәlәri, interfeys dilinin sintaksis konstruksiylarını formalaşdırır vә icra edilmәk üçün ötürür?
A) C++
B) QBE
C) SQL
D) verilәnlәrin emalı dili
E) verilәnlәrlә manipulyasiya dili
182) Sual:Aşağıdakıların hansı VBnin tәqdimatının tәsviri әsas funksiyasının icrasını tәmin edir?
A) C++
B) verilәnlәrin emalı dili
C) QBE
D) SQL
E) verilәnlәrlә manipulyasiya dili

183) Sual:Aşağıdakıların hansı VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir?
A) C++
B) verilәnlәrlә manipulyasiya dili
C) QBE
D) verilәnlәrin emalı dili
E) SQL
184) Sual:İnformasiya obyekti – bu:
A) qiymәti yazı nüsxәsini birqiymәtli identifikasiya edәn sahәdir
B) hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu kimi tәsviridir
C) qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir
D) qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir
E) qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir
185) Sual:Sinif vә ya tip – bu:
A) qiymәti yazı nüsxәsini birqiymәtli identifikasiya edәn sahәdir
B) unikal ada vә müәyyәn rekvizit tәrkibi vә quruluşuna malik olan informasiya obyekti
C) qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir
D) sahәdir qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә
E) qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir
186) Sual:Nüsxә  bu
A) qiymәti yazı nüsxәsini birqiymәtli identifikasiya edәn sahәdir]
B) Informasiya obyektinin rekvizitlәrin konkret qiymәtlәrinin mәcmusu ilә reallaşmasıdır
C) qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir
D) qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir
E) qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir
187) Sual:İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi vә әksinә uyğun olarsa,
belә әlaqә necәadlanir?

A) bәrabәr qiymәtli әlaqә
B) birinbirә
C) funksional asılı әlaqә
D) birinçoxa
E) çoxunçoxa
188) Sual:ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsi B informasiya obyektinin 0, 1, vә daha çox nüsxәsi ilә, ancaq B obyektinin hәr
nüsxәsi A obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi ilә әlaqәlidirsә belә әlaqә necә adlanır?
A) qeyribәrabәr qiymәtli әlaqә
B) birinçoxa
C) funksional asılı әlaqә
D) birinbirә
E) çoxunçoxa
189) Sual:İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin 0, 1. vә daha çox nüsxәsi vә әksinә, uyğun ğәlәrsә
belә әlaqә necә adlanır?
A) bәrabәr qiymәtli
B) çoxunçoxa
C) tam funksional asılı
D) funksional asılı
E) qeyribәrabәr qiymәtli
190) Sual:çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya hansıdır?
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi
C) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
D) Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
E) Güclü proqramlaşdırma dili
191) Sual:çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya hansıdır
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr

B) Müraciәtlәrin vaxtına vә tәkrarlanmasına nәzarәt
C) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
D) Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
E) Güclü proqramlaşdırma dili
192) Sual:çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya hansıdır
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Tranzaksiyaların emalı
C) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
D) Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
E) Güclü proqramlaşdırma dili
193) Sual:ümumi tәyinatlı VBİS – bu:
A) çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnәn mürәkkәb proqramlar kompleksidir
B) Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
C) sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnәn mürәkkәb proqramlar kompleksidir
D) İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnәn mürәkkәb proqramlar kompleksidir
E) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnәn mürәkkәb proqramlar kompleksidir
194) Sual:QBE – burada:
A) doğru cavab yoxdur
B) dilin funksiyaları formalarda müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin doldurulmasının reallaşması
zamanı, dolayı şәkildә istifadә edәn vasitәdir
C) hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu dilidir
D) “VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
E) VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir
195) Sual:QBE – bu
A) doğru cavab yoxdur
B) müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin doldurulmasının reallaşması zamanı giriş mәlumatları üzrә
interfeys vasitәlәri, interfeys dilinin sintaksis konstruksiylarını formalaşdırır vә icra edilmәk üçün ötürür

C) hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu dilidir
D) “VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
E) VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir
196) Sual:çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya hansıdır?
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
C) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
D) Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
E) Güclü proqramlaşdırma dili
197) Sual:çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya hansıdır?
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Şәbәkә sistemlәri ilә iş
C) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
D) Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
E) Güclü proqramlaşdırma dili
198) Sual:SQL – bu:
A) müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin doldurulmasının reallaşması zamanı, giriş mәlumatları üzrә
interfeys vasitәlәri, interfeys dilinin sintaksis konstruksiylarını formalaşdırır vә icra edilmәk üçün ötürür?
B) hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu dilidir
C) VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir
D) “VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
E) VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir
199) Sual:QBE – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir
C) hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu dilidir
D) “VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir

E) VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir
200) Sual:verilәnlәrin emalı dili – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) “VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
C) VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir
D) hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu dilidir
E) VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir
201) Sual:verilәnlәrlә manipulyasiya dili – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir
C) VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir[yeni cavab]
D) “VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
E) hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu dilidir
202) Sual:Cәdvәl – bu:
A) proqram prosedurasıdır
B) olmaması VBnin olmaması ilә eyni olan әsas VB obyektidir
C) VB informasiyalarının emalı üçün nәzәrdә tutulan quruluşdur
D) bazaya yeni informasiyalar daxil etmәyә kömәk edәn obyektdir
E) makroәmrdir
203) Sual:yazıların nömrәsi sahәsi – bu:
A) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
B) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
204) Sual:keçid düymәlәri – bu:

A) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
B) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
C) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
205) Sual:yazı markeri – bu:
A) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
B) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
206) Sual:yazının kontekst menyusu – bu:
A) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
B) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
207) Sual:cәdvәlin markeri – bu:
A) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
B) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
208) Sual:cәdvәlin markeri – bu:
A) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
B) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә bütün cәdvәl ilә әmәliyyat aparmağa imkan verәn kontekst
menyunu açan düymәdir

C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
209) Sual:cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә genişlәndirirlәr?
A) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
B) göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu zaman daşıma yolu ilә sәrhәdi dәyişmәk olar
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
210) Sual:cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә genişlәndirirlәr?
A) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
B) göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu zaman ikiqat qeyd edirlәr
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
211) Sual:VB sütununun kontekst menyusu necә açılır?
A) cәdvәl markeri üzәrindә qeyd etmәklә
B) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
212) Sual:VB sütunu (sahәsi) necә gizlәdilir?
A) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
B) ayrılmış sütunun kontekst menyusunun әmrlәrinin kömәyilә
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә

213) Sual:VBnin gizlәdilmiş sütununu (sahәsini) necә әks etdirirlәr?
A) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
B) kursoru sütunun gizlәdildiyi yerdә sütunlararası sәrhәddә gәtirirlәr vә ikiqat qeyd edirlәr
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
214) Sual:VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün nәzәrdә tutulan dialoq cәdvәli necә adlanır?
A) cәdvәllәrin sxemi
B) verilәnlәr sxemi
C) cәdvәl әlavә edilmәsi
D) әlaqәlәr
E) cәdvәlin әlaqәlәri
215) Sual:cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsi necә adlanır?
A) cәdvәllәrin sxemi
B) cәdvәl әlavә edilmәsi
C) verilәnlәr sxemi
D) әlaqәlәr
E) cәdvәlin әlaqәlәri
216) Sual:tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrә necә adlanır?
A) cәdvәllәrin sxemi
B) әlaqәlәr
C) cәdvәl әlavә edilmәsi
D) verilәnlәr sxemi
E) cәdvәlin әlaqәlәri
217) Sual:Mәtn sahәsinin tәyinatı?
A) avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması

B) mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
C) böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
D) şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
E) ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
218) Sual:MEMO tipli sahәnin tәyinatı
A) avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
B) böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
C) mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
D) şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
E) ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
219) Sual: obyekt OLE tipli sahәnin tәyinatı?
A) avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
B) şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
C) böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
D) mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
E) ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
220) Sual: mәntiqi tipli sahәnin tәyinatı:
A) avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
B) ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
C) böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
D) şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
E) mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
221) Sual: sayğac tipli sahınin tәyinatı:
A) avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
B) yazıların nömrәlәnmәsi üçün әdәdlәrin avtomatik artımı
C) böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
D) şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması

E) ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
222) Sual:Hansı halda bir neçә әlaqәli cәdvәldәn ibarәt olan baza yaradırlar?
A) hansısa verilәnlәrin daxil edilmәsi tәkrarlanmadıqda
B) hansısa verilәnlәrin daxil edilmәsi dәfәlәrlә tәkrarlandıqda
C) cәdvәlin tәrtibi zamanı açar sahә verilmәdikdә
D) ilkin açar kimi “sayğac” tipli sahә istifadә edildikdә
E) cәdvәldә unikal sahә varsa
223) Sual:Qiymәti tәkrarlanmayan sahә:
A) mәtn
B) unikal sahә
C) mәntiqi sahә
D) obyekt OLE
E) MEMO
224) Sual:Unikal sahә:
A) avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
B) bu sahәdә qiymәt tәkrarlana bilmәz
C) böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
D) şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
E) ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
225) Sual:Hansı sahәdә yazılar tәkrarlandıqda kompüter siqnal verir?
A) mәtn
B) açar sahә
C) mәntiqi sahә
D) obyekt OLE
E) MEMO
226) Sual:Açar sahә

A) avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
B) yazılar tәkrarlandıqda kompüterin siqnal verdiyi sahә
C) böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
D) şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
E) ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
227) Sual:Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt necә adlanır
A) formanın işçi sahәsi
B) alәtlәr paneli
C) “verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
D) “İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
E) әlaqәli sahәlәr
228) Sual:Formanın quruluş elementlәrindәn biri:
A) formanın işçi sahәsi
B) “verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
C) alәtlәr paneli
D) “İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
E) әlaqәli sahәlәr
229) Sual:Formanın quruluş elementlәrindәn biri:
A) formanın işçi sahәsi
B) “Başlıq” bölmәsi
C) alәtlәr paneli
D) “İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
E) әlaqәli sahәlәr
230) Sual:Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür – bu:
A) vkladkadır
B) әmr düymәlәri
C) ceviricidir

D) siyahıdır
E) bayraqcıqdır(flajokdur)
231) Sual:cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan
seçmәyә imkan verir – bu:
A) vkladkadır
B) siyahılı sahәdir
C) siyahıdır
D) әmr düymәlәridir
E) bayraqcıqdır(flajokdur)
232) Sual:Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan
seçmәyә imkan verir – bu:
A) vkladkadır
B) siyahılı sahәdir
C) siyahıdır
D) әmr düymәlәridir
E) bayraqcıqdır(flajokdur)
233) Sual:Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә
deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir – bu:
A) siyahıdır
B) siyahılı sahәdir
C) әmr düymәlәridir
D) bayraqcıqdır(flajokdur)
E) vkladkadır
234) Sual:cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir – bu: a) siyahıdır
A) ceviricidir
B) siyahıdır
C) әmr düymәlәridir

D) bayraqcıqdır(flajokdur)
E) vkladkadır
235) Sual:Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir – bu:
A) vkladkadır
B) siyahıdır
C) ceviricidir
D) әmr düymәlәridir
E) bayraqcıqdır(flajokdur)
236) Sual:Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә verilәnlәrin daxil
edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan verir – bu:
A) ceviricidir
B) siyahıdır
C) әmr düymәlәridir
D) bayraqcıqdır(flajokdur)
E) vkladkadır
237) Sual:iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr – bu:
A) әmr düymәsidir
B) baraqcıqdır (flajkidir)
C) çeviricidir
D) siyahıdır
E) siyahılı sahәdir
238) Sual: İki reıimdәn birindә olur vә onlarla әmr lәr әlaqәlәndirilә bilәr – bu:
A) vkladkadır
B) çeviricidir
C) siyahıdır
D) siyahılı sahәdir
E) әmr düymәlәridir

239) Sual: Elementlәr paneli nin hansı elementi xarici obyektlәrin yerlәşdirilmәsinә xidmәt edir?
A) vkladka
B) OLE obyekt sahәsi
C) yazılış
D) sahә
E) sahә
240) Sual:aşağıdakıların hansı ancaq formanın quruluş elementidir?
A) qeydlәr
B) doğru cavab yoxdur
C) başlıq
D) kolontitul
E) verilәnlәr sahәsi
241) Sual: Konstruktor rejimindә formanın idarәetmә elementlәri altında yerlәşәn fon şәkli necә adlanır?
A) formanın işçi sahәsini saxlayır
B) formanın işçi sahәsinin ölçüsünü göstırir
C) elementlәr panelini saxlayır
D) “İdarәetmә elementlәri” bölmәsini saxlayır
E) әlaqәli sahәlәri saxlayır
242) Sual:Formanın әlaqәdar sahә ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi necә adlanır?
A) formanın işçi sahәsi
B) birlәşmiş yazı
C) “verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
D) “İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
E) yazılar paneli
243) Sual:Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi necә adlanır?
A) formanın işçi sahәsi

B) әlaqәdar sahә
C) “verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
D) alәtlәr paneli
E) verilәnlәr paneli
244) Sual: Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar necә adlandırılır?
A) әlaqәlәr
B) idarәetmә elementlәri
C) verilәnlәr
D) elementlәr paneli
E) sahә
245) Sual:Formanın quruluş elementlәrindәn biri:
A) formanın işçi sahәsi
B) qeydlәr sahәsi
C) alәtlәr paneli
D) “İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
E) әlaqәli sahәlәr
246) Sual:tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri:
A) SAS vә AT alt sistemi
B) daxiletmә vә qeydiyyat alt sistemi
C) verilәnlәr bzası alt sistemi
D) SİAS alt sistemi
E) FİAS alt sistemi
247) Sual:tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri:
A) SAS alt sistemi
B) e` mal altsistemi
C) verilәnlәr bazası altsistemi
D) MUK alt sistemi

E) SİAS alt sistemi
248) Sual:tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri:
A) SAS alt sistemi
B) saxlama alt sistemi
C) verilәnlәr bazası altsistemi
D) İAS alt sistemi
E) MUK alt sistemi
249) Sual:tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri:
A) AT alt sistemi
B) axtarış alt sistemi
C) [sәnәdlәr bazası alt sistemi
D) MUK alt sistemi
E) SAS alt sistemi
250) Sual:tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri deyil:
A) axtarış alt sistemi
B) sәnәdlәr bazası alt sistemi
C) daxiletmә vә qeydiyyat alt sistemi
D) e` mal alt sistemi
E) saxlama alt sistemi
251) Sual:SİASın daxiletmә vә qeydiyyat alt sistemininәsas mәsәlәlәrindәn biri:
A) MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
B) kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
C) verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
D) tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
E) hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır
252) Sual:SİASın daxiletmә vә qeydiyyat alt sistemininәsas mәsәlәlәrindәn biri:

A) MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
B) elektron sәnәdlәri çatdıran kanala qoşulmanı tәmin edir
C) verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
D) tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
E) hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır
253) Sual:SİASın daxiletmә vә qeydiyyat alt sistemininәsas mәsәlәlәrindәn biri:
A) MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
B) elektron sәnәd formatlarının tanınması vә lazım gәldikdә çevrilmәsi
C) verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
D) tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
E) hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır
254) Sual:SİASın daxiletmә vә qeydiyyat alt sistemininәsas mәsәlәlәrindәn biri:
A) MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
B) elektron sәnәdlәrә unikal identifikatorların verilmәsi vә habelә adların sinxronlaşdırılması cәdvәlinin aparılması (işinin tәmin edilmәsi)
C) verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
D) tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
E) hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır
255) Sual:SİASın saxlama alt sisteminin mәsәlәsi:
A) MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
B) informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
C) kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
D) elektron sәnәdlәrә unikal identifikatorların verilmәsi vә habelә adların sinxronlaşdırılması cәdvәlinin aparılması (işinin tәmin edilmәsi)
E) hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır
256) Sual:SİASın saxlama alt sisteminin xarakterik cәhәt:
A) MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
B) tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edәn, standart vә ya xüsusilәşmiş arxivlәşdirmә vasitәlәri, VBİS vә s
mәcmusundan ibarәtdir

C) kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
D) elektron sәnәdlәrә unikal identifikatorların verilmәsi vә habelә adların sinxronlaşdırılması cәdvәlinin aparılması (işinin tәmin edilmәsi)
E) hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır
257) Sual:SİASın e`mal altsisteminin mәsәlәsi:
A) MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
B) hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır
C) verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
D) tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
E) kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
258) Sual:SİASın axtarış alt sisteminin mәsәlәsi:
A) kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
B) MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
C) verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
D) tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
E) hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır
259) Sual:kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi mәsәlәsi SİASın hansı alt sistemindә hәll edilir?
A) sәnәdlәr bazası
B) Daxiletmә vә qeydiyyat
C) saxlama
D) emal
E) axtarış
260) Sual:elektron sәnәdlәrin çatdırılması kanalına qoşulmanın tәmin edilmәsi mәsәlәsi SİASın hansı alt sistemindә hәll edilir?
A) sәnәdlәr bazası
B) Daxiletmә vә qeydiyyat
C) saxlama
D) emal
E) axtarış

261) Sual:elektron sәnәd formatının tanınması vә lazım gәldikdә çevrilmәsi mәsәlәsi SİASın hansı alt sistemindә hәll edilir?
A) sәnәdlәr bazası
B) Daxiletmә vә qeydiyyat
C) saxlama
D) emal
E) axtarış
262) Sual:elektron sәnәdlәrә unikal adın verilmәsi vә habelә adların sinxronlaşdırılması cәdvәlinә xidmәt mәsәlәsi SİASın hansı alt sistemindә hәll
edilir?
A) sәnәdlәr bazası
B) Daxiletmә vә qeydiyyat
C) saxlama
D) emal
E) axtarış
263) Sual:sıxılma vә sür`әtli axtarış vasitәlәri SİASın hansı alt sistemindә tәtbiq edilir?
A) sәnәdlәr bazası
B) saxlama
C) Daxiletmә vә qeydiyyat
D) emal
E) axtarış
264) Sual:SİASın hansı alt sistemi tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edәn, standart vә ya xüsusilәşmiş
arxivlәşdirmә vasitәlәri, VBİS vә s mәcmusundan ibarәtdir
A) sәnәdlәr bazası
B) saxlama
C) Daxiletmә vә qeydiyyat
D) emal
E) axtarış

265) Sual:hәr bir sәnәd üşün SAS formalaşdırılması mәsәlәsi SİASın hansı altsistemindә hәll edilir?
A) sәnәdlәr bazası
B) emal
C) saxlama
D) Daxiletmә vә qeydiyyat
E) axtarış
266) Sual:MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS tapılması mәsәlәsi SİASın hansı alt sistemindә hәll edilir?
A) sәnәdlәr bazası
B) axtarış
C) saxlama
D) Daxiletmә vә qeydiyyat
E) emal
267) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSdә ümumi iş texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?
A) aralıq saxlama buferinin istifadәsi
B) VB cәdvәllәrinin quruluşunun tәrtibi
C) VBİS faylları ilә iş
D) VBİS pәncәrәlәri ilә iş
E) arayış informasiyasının alınması
268) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSdә ümumi iş texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?
A) aralıq saxlama buferinin istifadәsi
B) cәdvәllәrә verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi
C) VBİS faylları ilә iş
D) VBİS pәncәrәlәri ilә iş
E) arayış informasiyasının alınması
269) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSdә ümumi iş texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?
A) aralıq saxlama buferinin istifadәsi
B) Cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı

C) VBİS faylları ilә iş
D) VBİS pәncәrәlәri ilә iş
E) arayış informasiyasının alınması
270) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSdә ümumi iş texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?
A) aralıq saxlama buferinin istifadәsi
B) VBdәn informasiyaların çıxarılması
C) VBİS faylları ilә iş
D) VBİS pәncәrәlәri ilә iş
E) arayış informasiyasının alınması
271) Sual:VBİSnin Windowsda iş üçün nәzәrdә tutulmuş hansı tip sahәsi şәkillәrin, qrafiklәrin vә cәdvәllәrin saxlanması üçün istifadә edilir?
A) universal
B) OLE obyekti
C) mәntiqi
D) qeydlәr
E) mәtn
272) Sual:VBİSdә obyekt OLE tipli sahәlәrin tәyinatı
A) mәntiqi informasiyaların saxlanması
B) şәkil, qrafik vә cәdvәllәrin saxlanması
C) mәtn informasiyalarının saxlanması
D) tәqvim informasiyalarının saxlanması
E) qeydlәrin saxlanması
273) Sual:Hansı әmәliyyatın icrasının nәticәsi müvәqqәti verilәnlәnlәr yığımı cәdvәlidir?
A) doğru cavab yoxdur
B) sorğunun
C) formanın
D) cәdvәl tәrtibinin
E) hesabatın icrasının

274) Sual:VBİSnin hansı rejimi verilәnlәri, onların cәdvәldә olduğu kimi çıxarır?
A) doğru cavab yoxdur
B) cәdvәl
C) forma
D) sorğu
E) hesabat
275) Sual:VBİSnin hansı rejimi verilәnlәri, onların formada olduğu kimi çıxarır?
A) doğru cavab yoxdur
B) forma
C) cәdvәl
D) sorğu
E) hesabat
276) Sual:VBİSnin hansı rejimi verilәnlәri xüsusi vasitәlәrdәn istifadә etmәklә çıxarır?
A) makrosı
B) hesabat
C) cәdvәl
D) forma
E) modul
277) Sual:VBİSnin hansı rejimi informasiyaların VBdәn çıxarılmasının әsas rejimidir:
A) print
B) hesabat
C) cәdvәl
D) forma
E) modul
278) Sual:İstifadәçi verilәnlәr bazası yaratmaqla nәyә cәhd edir?
A) düz cavab yoxdur

B) informasiyaların müxtәlif әlamәtlәr üzrә qaydaya salınması vә ixtiyari әlamәtlәrlә altçoxluğun sürәtli çıxarılması
C) verilәnlәrin strukturlaşdırılması
D) öyrınmәyә mәruz qalan predmet sahәsinin tәyin edilmәsi
E) tәdqiqata mәruz qalan predmet sahәsinin öyrәnilmәsi
279) Sual:VBnin istifadәçilәri kimlәr ola bilәr?
A) predmet sahәsinin verilәnlәr mәnbәyi kimi çıxış edәn mütәxәssislәri
B) bütün digәr bәndlәr
C) müxtәlif tәtbiqi proqramlar
D) müxtәlif proqram komplekslәri
E) predmet sahәsinin istehlakçı rolunda çıxış edәn mütәxәssislәri
280) Sual:VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin edilmәsi:
A) fayl
B) verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
C) verilәnlәrin strukturlaşdırılması
D) verilәnlәr bazası
E) yazı
281) Sual:Hansı әlamәtә görә verilәnlәr bazası mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş kimi tәsniflәşdirilir?
A) әhatә etdiyi әraziyә görә
B) verilәnlәrin emalı texnologiyasına görә
C) müraciәt üsuluna görә
D) arxitekturasına görә
E) infiormasiyanın hәcminә görә
282) Sual:Hansı әlamәtә görә VB lokal müraciәtli vә uzaqlaşdırılmış müraciәtli kimi tәsniflәşdirilir?
A) әhatә etdiyi әraziyә görә
B) müraciәt üsuluna görә
C) verilәnlәrin emalı texnologiyasına görә
D) arxitekturasına görә

E) infiormasiyanın hәcminә görә
283) Sual:Hansı әlamәtә görә şәbәkә müraciәtli mәrkәzlәşdirilmiş verilәnlәr bazaları sistemlәri faylserver vә kliyentserver kimi tәsniflәşdirilir?
A) әhatә etdiyi әraziyә görә
B) arxitekturasına görә
C) müraciәt üsuluna görә
D) verilәnlәrin emalı texnologiyasına görә
E) informasiyanın hәcminә görә
284) Sual:Emal texnologiyasına görә VBlәrin tәsnifatı:
A) lokal srverli vә qlobal serverli
B) mәrkәzlәşdirilmiş vә paylanmış
C) lokal müraciәtli vә uzaqlaşdırılmış müraciәtli
D) faylserver vә kliyentserver
E) lokal müraciәtli vә şәbәkә müraciıtli
285) Sual:Müraciәt üsuluna görә VBlәrin tәsnifatı
A) lokal serverli vә qlobal serverli
B) lokal müraciәtli vә uzaqlaşdırılmış müraciәtli
C) mәrkәzlәşdirilmiş vә paylanmış
D) faylserver vә kliyentserver
E) lokal müraciәtli vә şәbәkә müraciıtli
286) Sual:Şәbәkә müraciәtli mәrkәzlәşdirilmiş verilәnlәr bazaları sistemlәri hansı arxitekturalı olur?
A) lokal serverli vә qlobal serverli
B) faylserver vә kliyentserver
C) lokal müraciәtli vә uzaqlaşdırılmış müraciәtli
D) lokal müraciәtli vә şәbәkә müraciәtli
E) mәrkәzlәşdirilmiş vә paylanmış
287) Sual:VB bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır – bu:

A) kliyentsever VBsidir
B) mәrkәzlәşdirilmiş VBdir
C) paylanmış VBdir
D) lokal müraciәtli VBdir
E) uzaqlaşdırılmış müraciәtli VBdir
288) Sual:VB şәbәkәnin müxtәlif kompüterlәrindә saxlanan, kәsişәn vә hәtta bir birini tәkrarlayan bir neçә hissәdәn ibarәtdir – bu:
A) kliyentsever VBsidir
B) paylanmış VBdir
C) mәrkәzlәşdirilmiş VBdir
D) lokal müraciәtli VBdir
E) uzaqlaşdırılmış müraciәtli VBdir
289) Sual:Mәrkәzlәşdirilmiş VBlәrdә verilәnlәr:
A) kliyentserverdә saxlanır
B) bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır
C) şәbәkәnin müxtәlif kompüterlәrindә saxlanan, kәsişәn vә hәtta bir birini tәkrarlayan bir neçә hissәdәn ibarәtdir
D) lokal şәbәkәlәrdә saxlanır
E) qlobal şәbәkәlәrdә saxlanır
290) Sual:Paylanmış VBlәrdә verilәnlәr:
A) faylserverdә saxlanır
B) şәbәkәnin müxtәlif kompüterlәrindә saxlanan, kәsişәn vә hәtta bir birini tәkrarlayan bir neçә hissәdәn ibarәtdir
C) bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır
D) lokal şәbәkәlәrdә saxlanır
E) qlobal şәbәkәlәrdә saxlanır
291) Sual:Sahә  bu:
A) İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
B) İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
C) Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur

D) Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
E) Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
292) Sual:Yazı – bu:
A) İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
B) Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur
C) İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
D) Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
E) Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
293) Sual:Dәqiqlik – bu:
A) işarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
B) әdәdi verilәnlәrdә, kәsr hissәnin әks edilmәsi üçün istifadә edilәn sahә xüsusiyyәti:
C) işarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәti:
D) eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
E) sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
294) Sual:Uzunluq – bu:
A) İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
B) İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәti:
C) Әdәdi verilәnlәrdә, kәsr hissәnin әks edilmәsi üçün istifadә edilәn sahә xüsusiyyәti:
D) Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
E) Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
295) Sual:Cәdvәl – bu:
A) İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
B) Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
C) Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur
D) İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
E) Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır

296) Sual:Yazı nüsxәsi – bu:
A) İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
B) Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
C) Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur
D) Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
E) İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
297) Sual:Fayl – bu:
A) İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
B) Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
C) İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
D) Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur
E) Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
298) Sual:Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunması – bu:
A) fayl
B) verilәnlәrin strukturlaşdırılması
C) verilәnlәr bazası
D) verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
E) yazı
299) Sual:Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili üçün zәruri proqram vә
dil vasitәlәri kmpleksi – bu:
A) fayl
B) verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
C) verilәnlәrin strukturlaşdırılması
D) verilәnlәr bazası
E) yazı
300) Sual:İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsi – bu:
A) fayl

B) predmet sahәsi
C) verilәnlәrin strukturlaşdırılması
D) verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
E) yazı
301) Sual:Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?
A) dәqiqlik
B) sahә
C) ad
D) tip
E) uzunluq
302) Sual:Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?
A) dәqiqlik
B) yazı
C) ad
D) tip
E) uzunluq
303) Sual:Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?
A) dәqiqlik
B) cәdvәl
C) ad
D) tip
E) uzunluq
304) Sual:Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazı:
A) dәqiqlik
B) yazı nüsxәsi
C) ad
D) tip

E) uzunluq
305) Sual:Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?
A) yazı nüsxәsi
B) ad
C) sahә
D) yazı
E) fayl
306) Sual:Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?
A) yazı nüsxәsi
B) tip
C) sahә
D) yazı
E) fayl
307) Sual:Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?
A) yazı nüsxәsi
B) uzunluq
C) sahә
D) yazı
E) fayl
308) Sual:Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?
A) yazı nüsxәsi
B) dәqiqlik
C) sahә
D) yazı
E) fayl
309) Sual:Fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirindә sahәni xarakterizә edәn bәnd:

A) ad, tip, uzunluq, dәqiqlik
B) ad (işarәlәnmә), tam adı
C) faylın adı, açar әlamәti
D) açar әlamәti, sahәnin formatı
E) tip, uzunluq, dәqiqlik
310) Sual:Fayl yazısının mәntiqi quruluşunda sahәnin formatını xarakterizә edәn bәnd:
A) ad, tip, uzunluq, dәqiqlik
B) tip, uzunluq, dәqiqlik
C) faylın adı, açar әlamәti
D) açar әlamәti, sahәnin formatı
E) ad (işarәlәnmә), tam adı
311) Sual:Qiymәti yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahә necә adlanır?
A) sahәnin adı
B) birinci açar
C) ikinci açar
D) sahәnin formatı
E) sahәnin әlamәti
312) Sual:Axtarış vә ya qruplaşdırma әlamәti rolunu oynayan sahә necә adlanır?
A) sahәnin adı
B) ikinci açar
C) birinci açar
D) sahәnin formatı
E) sahәnin әlamәti
313) Sual:Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?
A) dәqiqlik
B) fayl
C) ad

D) tip
E) uzunluq
314) Sual:Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?
A) yazı nüsxәsi
B) bütün qalan bәndlәr
C) sahә
D) yazı
E) fayl
315) Sual:İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahidi:
A) cәdvәl
B) sahә
C) yazı
D) fayl
E) yazı nüsxәsi
316) Sual:Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusu:
A) cәdvәl
B) yazı
C) sahә
D) fayl
E) yazı nüsxәsi
317) Sual:Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusu:
A) düz cavab yoxdur
B) fayl
C) yazı
D) sahә
E) yazı nüsxәsi

318) Sual:Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazı:
A) cәdvәl
B) yazı nüsxәsi
C) yazı
D) fayl
E) sahә
319) Sual:Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusu:
A) sahә
B) cәdvәl
C) yazı
D) düz cavab yoxdur
E) yazı nüsxәsi
320) Sual:İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәti:
A) yazı
B) uzunluq
C) dәqiqlik
D) tip
E) ad
321) Sual:әdәdi verilәnlәrdә, kәsr hissәnin әks edilmәsi üçün istifadә edilәn sahә xüsusiyyәti:
A) yazı
B) dәqiqlik
C) uzunluq
D) tip
E) ad
322) Sual:Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusu necә adlanır?
A) fayl
B) verilәnlәr bazası

C) verilәnlәrin strukturlaşdırılması
D) verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
E) yazı
323) Sual:Müәyyәn predmet sahәsinә aid olan strukturlaşdırılmış verilәnlәrin ada malik olan mәcmusuna nә deyilir?
A) fayl
B) verilәnlәr bazası
C) verilәnlәrin strukturlaşdırılması
D) verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
E) yazı
324) Sual:Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?
A) dәqiqlik
B) bütün qalan bәndlәrdә
C) ad
D) tip
E) uzunluq
325) Sual:әğәr cәdvәlin sütunları bölünmәyәndirsә onda bu cәdvәl:
A) beşici normal formadadır
B) birinci normal formadadır
C) ikinci normal formadadır
D) üçüncü normal formadadır
E) dördüncü normal formadadır
326) Sual:әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan parametrlәr açarın hissәlәrindәn deyil, bütünlükdә açardan asılıdırsa, onda
o:
A) birinci normal formadadır
B) ikinci normal formadadır
C) üçüncü normal formadadır
D) dördüncü normal formadadır

E) beşici normal formadadır
327) Sual:әgәr cıdvıl ikinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funsional asılı deyilsә, onda o:
A) ikinci normal formadadır
B) üçüncü normal formadadır
C) beşici normal formadadır
D) dördüncü normal formadadır
E) birinci normal formadadır
328) Sual:Hansı model, VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış müxtәlif tip verilәnlәrin nüsxәlәri
çoxluğundan ibarәtdir?
A) struktur modeli
B) koseptual model
C) daxili model
D) xarici model
E) infomәntiq modeli
329) Sual:Hansı sәviyyә modeli, predmet sahәsi verilәnlәrinin inteqral şәkildә tәqdiminin mәntiqi cәhәtinә (aspektinә) uyğundur?
A) struktur modeli
B) koseptual model
C) daxili model
D) xarici model
E) infomәntiq modeli
330) Sual:Hansı model, fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir?
A) struktur modeli
B) daxili model
C) koseptual model
D) xarici model
E) infomәntiq modeli

331) Sual:Hansı sәviyyә modeli saxlanma mühitindә verilәnlәrin tәşkili tәlәblәrini әks etdirir vә verilәnlәrin tәsvirinin fiziki aspektinә uyğundur?
A) struktur modeli
B) daxili model
C) koseptual model
D) xarici model
E) infomәntiq modeli
332) Sual:Hansı model konseptual modelin altçoxluğudur?
A) struktur modeli
B) xarici model
C) daxili model
D) koseptual model
E) infomәntiq modeli
333) Sual:Hansı sәviyyә modeli verilәnlәrin konkret istifadәçi tәrәfindәn tәlәb edilәn fәrdi tәsvirini әks etdirir?
A) struktur modeli
B) xarici model
C) daxili model
D) koseptual model
E) infomәntiq modeli
334) Sual:Hansı model predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir?
A) struktur modeli
B) infomәntiq modeli
C) daxili model
D) xarici model
E) koseptual model
335) Sual:Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:
A) cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
B) münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü

C) cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
D) cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
E) hәr bir sütun unikal ada malikdir
336) Sual:VBİS aşağıdakı modellәrin hansına әsaslana bilәr?
A) iyerarxik, şәbәkә vә relyasiya modellәrinin kombinasiyasına
B) digәr bәndlәrdә göstәrilәnlәrin hәr birinә
C) iyerarxik modelә
D) şәbәkә modelinә
E) relyasiya modelinә
337) Sual:İyerarxik modelin üstünlüyü:
A) düz cavab yoxdur
B) modelin sadәliyi
C) elastikliyi
D) standartlıq
E) bәrk struktura
338) Sual:İyerarxik modelin üstünlüyü:
A) düz cavab yoxdur
B) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
C) elastikliyi
D) standartlıq
E) bәrk struktura
339) Sual:Verilәnlәrin strukturası mürәkkәb olduqda, iyerarxik modelin nöqsanına çevrilir:
A) standartlıq
B) modelin sadәliyi
C) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
D) Sür`әtli iş
E) elastikliyi

340) Sual:İyerarxik vә şәbәkә modellәrinin üstünlüyü:
A) standartlıq
B) Sür`әtli iş
C) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
D) modelin sadәliyi
E) elastikliyi
341) Sual:Şәbәkә modelinin üstünlüyü
A) doğru cavab yoxdur
B) elastikliyi
C) modelin sadәliyi
D) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
E) bәrk struktura
342) Sual:Şәbәkә modelinin üstünlüyü
A) modelin sadәliyi
B) standartlıq
C) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
D) Sür`әtli iş
E) elastikliyi
343) Sual:Şәbәkә modelinin nöqsanı:
A) şәbәkә modeli proqramistlәrin alәtidir
B) bütün digәr bәndlәr
C) VBnin quruluşu çox bәrkdir
D) münasibәtlәr mәcmusunun vә yazıların quruluşunun qabaqcadan verilmәsi
E) VBnin quruluşunun dәyişmәsi adәtәn, bütün VBnin yenidәn qurulmasına sәbәb olur
344) Sual:İyerarxik vә şәbәkә modellәrinin nöqsanı:
A) doğru cavab yoxdur

B) proqramistlәrin alәti olması
C) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәri çoxluğu
D) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
E) modelin sadәliyi
345) Sual:İyerarxik vә şәbәkә modellәrinin nöqsanı:
A) doğru cavab yoxdur
B) bәrk struktura
C) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәri çoxluğu
D) әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
E) modelin sadәliyi
346) Sual:Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:
A) verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
B) bütün digәr bәndlәr
C) verilәnlәr strukturunun sadәliyi
D) verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
E) münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü
347) Sual:Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:
A) cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
B) verilәnlәrin strukturunun sadәliyi
C) cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
D) cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
E) hәr bir sütun unikal ada malikdir
348) Sual:Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:
A) cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
B) verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
C) cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
D) cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır

E) hәr bir sütun unikal ada malikdir
349) Sual:Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:
A) sәtir vә sütunların yerlәşmş ardıcıllığı ixtiyaridir
B) verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
C) cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
D) cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
E) hәr bir sütun unikal ada malikdir
350) Sual:Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:
A) verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
B) cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
C) verilәnlәr strukturunun sadәliyi
D) verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
E) münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü
351) Sual:Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:
A) verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
B) cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
C) verilәnlәr strukturunun sadәliyi
D) verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
E) münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü
352) Sual:Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:
A) verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
B) hәr bir sütun unikal ada malikdir
C) verilәnlәr strukturunun sadәliyi
D) verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
E) münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü
353) Sual:Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:

A) verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
B) cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
C) verilәnlәr strukturunun sadәliyi
D) verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
E) münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü
354) Sual:Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:
A) cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
B) bütün digәr bәndlәr
C) cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
D) cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
E) hәr bir sütun unikal ada malikdir
355) Sual:Accessi hansı dilin vasitәsilә inkişaf etdirmәk vә sazlamaq olar?
A) PHP
B) visual basic
C) Fox pro
D) c++
E) delfi
356) Sual:VBnin әsas obyekti hansıdır?
A) makroslar
B) cәdvәllәr
C) sorğular
D) formalar
E) hesabatlar
357) Sual:Aşağıdakıların hansında verilәnlәr saxlanır?
A) makroslar
B) cәdvәllәr
C) sorğular

D) formalar
E) hesabatlar
358) Sual:Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının emalı üçün xüsusi strukturadır?
A) makroslar
B) sorğular
C) cәdvәllәr
D) formalar
E) hesabatlar
359) Sual:Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının sıralanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) makroslar
B) sorğular
C) cәdvәllәr
D) formalar
E) hesabatlar
360) Sual:Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının süzgәclәnmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) makroslar
B) sorğular
C) cәdvәllәr
D) formalar
E) hesabatlar
361) Sual:Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının seçilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) makroslar
B) sorğular
C) cәdvәllәr
D) formalar
E) hesabatlar

362) Sual:Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarını birlәşdirilmәyә imkan verir?
A) makroslar
B) sorğular
C) cәdvәllәr
D) formalar
E) hesabatlar
363) Sual:Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının dәyiişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) makroslar
B) sorğular
C) cәdvәllәr
D) formalar
E) hesabatlar
364) Sual:Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarına baxilması vә yeni informasiyaların әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) makroslar
B) formalar
C) sorğular
D) cәdvәllәr
E) hesabatlar
365) Sual:Formanın әksi – bu:
A) makroslar
B) hesabatlar
C) sorğular
D) formalar
E) cәdvәllәr
366) Sual:Aşağıdakıların hansı, bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verir?
A) modullar

B) makroslar
C) sorğular
D) formalar
E) hesabatlar
367) Sual:Aşağıdakıların hansı verilәnlәrin әlverişli vә әyani şәkildә printerә çıxarılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) makroslar
B) hesabatlar
C) sorğular
D) formalar
E) cәdvәllәr
368) Sual:Aşağıdakıların hansı makroәmrlәrdәn ibarәtdir?
A) cәdvәllәr
B) makroslar
C) sorğular
D) formalar
E) hesabatlar
369) Sual:Aşağıdakıların hansı Visual basic dilindә yazılmış proqram proseduralarıdır?
A) makroslar
B) modullar
C) sorğular
D) formalar
E) hesabatlar
370) Sual:Aşağıdakıların hansı proqramistә, sifarişçinin xüsusi tәlәblәrinin ödәnmәsi üçün cictemin imkanlarını genişlәndirmәyә imkan verir?
A) makroslar
B) modullar
C) sorğular
D) formalar

E) hesabatlar
371) Sual:Aşağıdakәların hansı verilәnlәrin sıralanması, süzgәclәnmәsi, seçilmәsi, dәyişdirilmәsi vә birlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) makroslar
B) sorğular
C) hesabatlar
D) formalar
E) cәdvәllәr
372) Sual:Tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari baza ilә iş rejimlәri
A) konstruktor
B) layihәlәndirmә
C) avtomatik
D) әllә
E) usta ilә
373) Sual:Tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari baza ilә iş rejimlәri
A) konstruktor
B) istismar
C) avtomatik
D) әllә
E) usta ilә
374) Sual:VB ilә hansı iş rejimindә yeni obyektlәr yaradılır, onların quruluşu verilir, sahәlәrin xüsusiyyәtlәri dәyişdirilir, lazımi әlaqәlәr qurulur?
A) istismar
B) layihәlәndirmә
C) avtomatik
D) әllә
E) usta ilә
375) Sual:Hansı rejimdә bazanın stukturası ilә işlәmәk mümkündür?

A) istismar
B) layihәlәndirmә
C) avtomatik
D) әllә
E) usta ilә
376) Sual:Hansı rejimdә formanın kömәyilә bazaya informasiya yazılır?
A) layihәlәndirmә
B) istismar
C) avtomatik
D) әllә
E) usta ilә
377) Sual:Hansı әmr düymәsi itismar rejimindә VB ilә iş üşün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) doğru cavab yoxdur
B) aç
C) konstruktor
D) yarat
E) layihәlәndir
378) Sual:Hansı müәssisәlәr, ancaq özlәri üçün nәzәrdә tutulan, xüsusi VBİS proqramlaşdıra bilәr?
A) doğru cavab yoxdur
B) böyük müәssisәlәr
C) kiçik müәssisәlәr
D) çox miqdarda kompüteri olan müәssisәlәr
E) kiçik biznesin müәssisәlәri
379) Sual:konkret mәlumatların (faktların) verilmәsi – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) FİASın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
C) istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sәnәdin axtarış prosedurası adlanır

D) SİAS tәrәfindәn tәlәb edilәn informasiyanın verilmәsinin hәyata keçirilmәsi prosesi adlanır
E) insanın müәyyәn informasiya tәlabatının tәyini adlanir
380) Sual:FİASda sorğunun icrası nәticәsindә – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) konkret mәlumat vә faktların verilmәsi hәyata keçirilir
C) sәnәdlәr mәcmusu istehlakçıya tәqdim edilir
D) konkret mәlumatların (faktların) vә sәnәdlәr mәcmusunun verilmәsi hәyata keçirilir
E) mәzmunmәnası sorğusuya uyğun olan sәnәdlәr mәcmusu istehlakçıya tәqdim edilir
381) Sual:SİASın informasiya axtarışı – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sәnәdin axtarış prosedurası adlanır
C) SİAS tәrәfindәn tәlәb edilәn informasiyanın verilmәsinin hәyata keçirilmәsi prosesi adlanır
D) FİASın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
E) insanın müәyyәn informasiya tәlabatının tәyini adlanir
382) Sual:mәzmunu formalaşdırıldığı qaydada isehlakçının sorğusuna cavab verәn sәnәd necә adlanır?
A) formal sәnәd
B) relevant sәnәd
C) pertinent sәnәd
D) istehlak olunan sәnәd
E) tәlәb edilәn sәnәd
383) Sual:mәzmunu informasiya ehtiyacını ödәyәn sәnәd necә adlanır?
A) faktiki sәnәd
B) pertinent sәnәd
C) relevant sәnәd
D) istehlak olunan sәnәd
E) tәlәb edilәn sәnәd

384) Sual:relevantlıq...
A) doğru cavab yoxdur
B) sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır
C) müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsidir
D) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
E) praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacıdır
385) Sual:pertinentlik...
A) doğru cavab yoxdur
B) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
C) müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsidir
D) praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacıdır
E) sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır
386) Sual:informasiya sorğusu...
A) doğru cavab yoxdur
B) müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsidir
C) praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacıdır
D) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
E) sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır
387) Sual:aşağıdakıların hansı informasiya ehtiyacını xarakterizә edir?
A) o, qeyd olunmuş vaxt anında ayrıayrı hissәlәrinin qiymәtlәrinin hәr hansı ardıcıllığı şәklindә tәqdim oluna bilәr
B) bütün bәndlәr
C) alınmış informasiyanın tәsiri altında daim dәyişir vә transformasiya olunur
D) onu birqiymәtli ifadә vә tәsvir etmәk mümkün deyil
E) sistemdә informasiya axtarışı zamanı ona baxılmır
388) Sual:aşağıdakıların hansı informasiya sorğusunu xarakterizә edir?
A) o, qeyd olunmuş vaxt anında ayrıayrı hissәlәrinin qiymәtlәrinin hәr hansı ardıcıllığı şәklindә tәqdim oluna bilәr
B) o, düzgün formalaşdırılmaya vә hәqiqi ehtiyacı әks etdirmәyә bilәr

C) alınmış informasiyanın tәsiri altında daim dәyişir vә transformasiya olunur
D) onu birqiymәtli ifadә vә tәsvir etmәk mümkün deyil
E) sistemdә informasiya axtarışı zamanı ona baxılmır
389) Sual:informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatı necә adlanır?
A) faktiki relevantlıq
B) AT
C) SAS
D) MUK
E) formal relevantlıq
390) Sual:sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatı necә adlanır?
A) faktiki relevantlıq
B) SAS
C) AT
D) MUK
E) formal relevantlıq
391) Sual:SİASın әsas әmәliyyatı – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) SİAS tәrәfindәn tәlәb edilәn informasiyanın verilmәsinin hәyata keçirilmәsi prosesi adlanır
C) istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sәnәdin axtarış prosedurası adlanır
D) FİASın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
E) insanın müәyyәn informasiya tәlabatının tәyini adlanir
392) Sual:informasiya tәlabatı...
A) doğru cavab yoxdur
B) praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacıdır
C) müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsidir
D) sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
E) sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır

393) Sual:sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olması necә adlanır?
A) doğru cavab yoxdur
B) relevantlıq
C) informasiya sorğusu
D) pertinentlik
E) informasiya tәlabatı
394) Sual:müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsi necә adlanır?
A) doğru cavab yoxdur
B) informasiya sorğusu
C) informasiya tәlabatı
D) pertinentlik
E) relevantlıq
395) Sual:sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olması necә adlanır?
A) doğru cavab yoxdur
B) pertinentlik
C) informasiya sorğusu
D) informasiya tәlabatı
E) relevantlıq
396) Sual:SİASda sorğunun icrasının nәticәsi
A) doğru cavab yoxdur
B) mәzmunmәnası sorğusuya uyğun olan sәnәdlәr mәcmusu istehlakçıya tәqdim edilir
C) sәnәdlәr mәcmusu istehlakçıya tәqdim edilir
D) konkret mәlumatların (faktların) vә sәnәdlәr mәcmusunun verilmәsi hәyata keçirilir
E) konkret mәlumat vә faktların verilmәsi hәyata keçirilir
397) Sual:praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacı necә adlanır?
A) doğru cavab yoxdur

B) informasiya tәlabatı
C) informasiya sorğusu
D) pertinentlik
E) relevantlıq
398) Sual:Saxlanan informasiyaların kompüterdә emalı vasitәlıri ilk dәfә hansı sahәlәrdә tәtbiq edilmişdir?
A) hәrbi vә maşınqayırma sәnayelәrindә
B) Hәrbi sәnayedә vә biznesdә
C) Kosmik sәnayedә vә biznesdә
D) Hәrbi, kosmik sәnayelәrda vә biznesdә
E) elektron, radiotexnika vә hәrbi sәnayelәrdә
399) Sual:avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri...
A) eyni strukturlu verilәn yazılarının daxil edilmәsi, saxlanması, çeşidlәnmәsi seçilmәsi vә qruplaşdırılması ilә әlaqәdar sistemdir
B) isifadәçilәrin tәmin edilmәsi üçün zәruri informasiyaların saxlanması vә emalının proqramaparat kompleksidir
C) tәbii dildә olan sәnәdlәrlә  monoqrafiyalar, dövri nәşrlәr, mәtbuat agentliklәrinin xәbәrlәri, qanun aktlarının mәtnlәri ilә iş üçün xidmәt edәn
sistemlәrdir
D) verilәnlәrin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada tәşkil olunmuş mәcmusu kimi tәqdim olunan faktiki mәlumatlarla әmәliyyat aparan
sistemdir
E) tәbii dildә olan sәnәdlәrin toplanması vә müxtәlif kriteriyalarla axtarışı üçün nәzәrdә tutulan sistemdir
400) Sual:sәnәd sistemlәri...
A) düz cavab yoxdur
B) tәbii dildә olan sәnәdlәrlә  monoqrafiyalar, dövri nәşrlәr, mәtbuat agentliklәrinin xәbәrlәri, qanun aktlarının mәtnlәri ilә iş üçün xidmәt edәn
sistemlәrdir
C) isifadәçilәrin tәmin edilmәsi üçün zәruri informasiyaların saxlanması vә emalının proqramaparat kompleksidir
D) verilәnlәrin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada tәşkil olunmuş mәcmusu kimi tәqdim olunan faktiki mәlumatlarla әmәliyyat aparan
sistemdir
E) eyni strukturlu verilәn yazılarının daxil edilmәsi, saxlanması, çeşidlәnmәsi seçilmәsi vә qruplaşdırılması ilә әlaqәdar sistemdir
401) Sual:Faktoqrafik sistemlәr...

A) düz cavab yoxdur
B) verilәnlәrin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada tәşkil olunmuş mәcmusu kimi tәqdim olunan faktiki mәlumatlarla әmәliyyat aparan
sistemdir
C) tәbii dildә olan sәnәdlәrlә  monoqrafiyalar, dövri nәşrlәr, mәtbuat agentliklәrinin xәbәrlәri, qanun aktlarının mәtnlәri ilә iş üçün xidmәt edәn
sistemlәrdir
D) isifadәçilәrin tәmin edilmәsi üçün zәruri informasiyaların saxlanması vә emalının proqramaparat kompleksidir
E) tәbii dildә olan sәnәdlәrin toplanması vә müxtәlif kriteriyalarla axtarışı üçün nәzәrdә tutulan sistemdir
402) Sual:İnformasiya axtarış sistemlәri...
A) eyni strukturlu verilәn yazılarının daxil edilmәsi, saxlanması, çeşidlәnmәsi seçilmәsi vә qruplaşdırılması ilә әlaqәdar sistemdir
B) tәbii dildә olan sәnәdlәrin toplanması vә müxtәlif kriteriyalarla axtarışı üçün nәzәrdә tutulan sistemdir
C) düz cavab yoxdur
D) verilәnlәrin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada tәşkil olunmuş mәcmusu kimi tәqdim olunan faktiki mәlumatlarla әmәliyyat aparan
sistemdir
E) isifadәçilәrin tәmin edilmәsi üçün zәruri informasiyaların saxlanması vә emalının proqramaparat kompleksidir
403) Sual:verilәnlәrin emalı...
A) isifadәçilәrin tәmin edilmәsi üçün zәruri informasiyaların saxlanması vә emalının proqramaparat kompleksidir
B) eyni strukturlu verilәn yazılarının daxil edilmәsi, saxlanması, çeşidlәnmәsi seçilmәsi vә qruplaşdırılması ilә әlaqәdar kompüterdә hәll edilәn
xüsusi mәsәlәlәr qrupudur
C) tәbii dildә olan sәnәdlәrlә  monoqrafiyalar, dövri nәşrlәr, mәtbuat agentliklәrinin xәbәrlәri, qanun aktlarının mәtnlәri ilә iş üçün xidmәt edәn
xüsusi mәsәlәlәr qrupudur
D) verilәnlәrin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada tәşkil olunmuş mәcmusu kimi tәqdim olunan faktiki mәlumatlarla әmәliyyat aparan
xüsusi mәsәlәlәr qrupudur
E) tәbii dildә olan sәnәdlәrin toplanması vә müxtәlif kriteriyalarla axtarışı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi mәsәlәlәr qrupudur
404) Sual:isifadәçilәrin tәmin edilmәsi üçün zәruri informasiyaların saxlanması vә emalının proqramaparat kompleksi...
A) verilәnlәrin emalı adlanır.
B) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri adlanır.
C) sәnәd sistemlәri adlanır.
D) Faktoqrafik sistemlәr adlanır.
E) İnformasiya axtarış sistemlәri adlanır.

405) Sual:tәbii dildә olan sәnәdlәrlә  monoqrafiyalar, dövri nәşrlәr, mәtbuat agentliklәrinin xәbәrlәri, qanun aktlarının mәtnlәri ilә iş üçün xidmәt
edәn sistemlәr...
A) verilәnlәrin emalı adlanır.
B) sәnәd sistemlәri adlanır.
C) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri adlanır.
D) Faktoqrafik sistemlәr adlanır.
E) düz cavab yoxdur
406) Sual:verilәnlәrin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada tәşkil olunmuş mәcmusu kimi tәqdim olunan faktiki mәlumatlarla әmәliyyat
aparan sistem...
A) düz cavab yoxdur
B) Faktoqrafik sistemlәr adlanır.
C) sәnәd sistemlәri adlanır.
D) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri adlanır.
E) İnformasiya axtarış sistemlәri adlanır.
407) Sual:İkinci normal formanın tәrifi
A) әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә onun atributları arasında M : M tipli çoxqiymәtli asılılıq yoxdursa onda o, ikinci normal formadadır
B) әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan parametrlәr açarın hissәlәrindәn deyil, bütünlükdә açardan asılıdırsa, onda o ikinci
normal formadadır
C) әğәr cәdvәlin sütunları bölünmәyәndirsә onda bu cәdvәl ikinci normal formadadır
D) әgәr cıdvıl birinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funsional asılı deyilsә, onda o, ikinci normal formadadır
E) әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә onun açar olmayan atributlarıtәrtibi açarın atributlarından funksional asılı deyilsә onda o, ikinci
normal formadadır
408) Sual:üçüncü normal formanın tәrifi:
A) әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә onun atributları arasında M : M tipli çoxqiymәtli asılılıq yoxdursa onda o, ikinci normal formadadır
B) әgәr cıdvıl ikinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funsional asılı deyilsә, onda o, üçüncü normal formadadır
C) әğәr cәdvәlin sütunları bölünmәyәndirsә onda bu cәdvәl ikinci normal formadadır
D) әgәr cәdvәl ikinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan parametrlәr açarın hissәlәrindәn deyil, bütünlükdә açardan asılıdırsa, onda o
üçüncü normal formadadır

E) әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә onun açar olmayan atributlarıtәrtibi açarın atributlarından funksional asılı deyilsә onda o, ikinci
normal formadadır
409) Sual:münasibәtlәrin normallaşdırılması – bu:
A) Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir
B) Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin
saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır
C) İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun ğәldiyi asılılıqdır
D) hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional asılı olmadığı, asılılıqdır
E) İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır
410) Sual:rekvizitlәrin funksional asılılığı – bu:
A) Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir
B) İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun ğәldiyi asılılıqdır
C) Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin
saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır
D) hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional asılı olmadığı, asılılıqdır
E) İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır
411) Sual:tam funksional asılılıq – bu:
A) İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır
B) hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional asılı olmadığı, asılılıqdır
C) İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun ğәldiyi asılılıqdır
D) Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin
saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır
E) İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır
412) Sual:Aşağıdakıların hansı infomәntqi modeli xarakterizә edir?
A) doğru cavab yoxdur
B) predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir
C) fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir

D) konseptual modelin altçoxluğudur
E) VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış, müxtәlif tip verilәnlәrin nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir
413) Sual:Aşağıdakıların hansı konseptual model sәviyyәsini xarakterizә edir?
A) doğru cavab yoxdur
B) model, predmet sahәsi verilәnlәrinin inteqral şәkildә tәqdiminin mәntiqi cәhәtinә (aspektinә) uyğundur
C) model, saxlanma mühitindә verilәnlәrin tәşkili tәlәblәrini әks etdirir vә verilәnlәrin tәsvirinin fiziki aspektinә uyğundur
D) model verilәnlәrin konkret istifadәçi tәrәfindәn tәlәb edilәn fәrdi tәsvirini әks etdirir
E) model predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir
414) Sual:Aşağıdakıların hansı daxili model sәviyyәsini xarakterizә edir?
A) doğru cavab yoxdur
B) model, saxlanma mühitindә verilәnlәrin tәşkili tәlәblәrini әks etdirir vә verilәnlәrin tәsvirinin fiziki aspektinә uyğundur
C) model, predmet sahәsi verilәnlәrinin inteqral şәkildә tәqdiminin mәntiqi cәhәtinә (aspektinә) uyğundur
D) model verilәnlәrin konkret istifadәçi tәrәfindәn tәlәb edilәn fәrdi tәsvirini әks etdirir
E) model predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir
415) Sual:Aşağıdakıların hansı xarici model sәviyyәsini xarakterizә edir?
A) doğru cavab yoxdur
B) model verilәnlәrin konkret istifadәçi tәrәfindәn tәlәb edilәn fәrdi tәsvirini әks etdirir
C) model, saxlanma mühitindә verilәnlәrin tәşkili tәlәblәrini әks etdirir vә verilәnlәrin tәsvirinin fiziki aspektinә uyğundur
D) model, predmet sahәsi verilәnlәrinin inteqral şәkildә tәqdiminin mәntiqi cәhәtinә (aspektinә) uyğundur
E) model predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir
416) Sual:informasiya obyekti – bu:
A) Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin
saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır
B) Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir
C) İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun ğәldiyi asılılıqdır
D) hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional asılı olmadığı, asılılıqdır
E) İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır

417) Sual:Birinci normal formanın tә`rifi:
A) әgәr cәdvәlin atributları arasında M : M tipli çoxqiymәtlı funksional asılılıq yoxdursa o birinci normal formadadır
B) әğәr cәdvәlin sütunları bölünmәyәndirsә onda bu cәdvәl birinci normal formadadır
C) әğәr cәdvәlin açar olmayan atributları bütövlükdә tәrtibi açardan asılı olub, onun heç bir hissәsindәn asılı deyilsә onda cәdvәl birinci normal
formadadır
D) әgәr cәdvәlin bütün açar olmayan atributları qarşılılı funksional asılı deyilsә, onda o birinci normal formadadır
E) әgәr cәdvәlin tәrtibi açarının atributları, açar olmayan atributlardan funksional asılıdeyilsә onda o, birinci normal formadadır
418) Sual:tranzitiv asılılıq – bu:
A) Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir
B) İki tәsviri rekvizitdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır
C) İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun ğәldiyi asılılıqdır
D) hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional asılı olmadığı,
E) Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin
saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır
419) Sual:Massiv:
A) yeni elementin әlavә edildiyi tәrәfdәn dә çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur.
B) hәr biri ilә indeks adlanan qaydaya salınmış tam әdәdlәrin әlaqlәndirildiyi elementlәr yiğimidir;
C) hәr biri özündәn әvvәl gәlәn vә özündәn sonra gәlәn elementә malik olan, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır;
D) qaydaya salınmış dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
E) yeni elementin hәmişә bir tәrәfdәn әlavә edilib digәr tәrәfdәn çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur;
420) Sual:Stek:
A) hәr biri ilә indeks adlanan qaydaya salınmış tam әdәdlәrin әlaqlәndirildiyi elementlәr yiğimidir;
B) Yeni elementin hәm әlavә edilmәsi, hәmdә çıxarılması eyni tәrәfdәn olan , birölçülü, dinamik dәyişkәn, qaydaya salınmaş elementlәr yığımıdır:
C) hәr biri özündәn әvvәl gәlәn vә özündәn sonra gәlәn elementә malik olan, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır;
D) qaydaya salınmış dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
E) yeni elementin hәmişә bir tәrәfdәn әlavә edilib digәr tәrәfdәn çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur;

421) Sual:Ağac:
A) hәr biri ilә indeks adlanan tam әdәdlәrin әlaqәlәndirildiyi elementlәr yığımıdır.
B) hәr biri verilәndәn әlavә aşağı sәviyyәyә bir göstәricini saxlayan qovşaqlar yığımından ibarәt olan verilәnlәr strukturudur;
C) yeni elementin hәm әlavә edilmәsi, hәm dә çıxarılması eyni tәrәfdәn reallaşdırılan dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
D) yeni elementlәrin birtәrәfdәn әlavә edilib digәr tәrәfdәn çıxarıldığı dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
E) hәr biri özündәn әvvәl gәlәn vә özündәn sonra gәlәn elementә malik olan elementlәr yığımıdır;
422) Sual:Yarpaq:
A) hәr biri әvvәl gәlәn vә sonra gәlәn elementә malik birölçülü, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır.
B) ağac strukturunun әn aşağı sәviyyәsidir;
C) ağac strukturunun әn yuxarı sәviyyәsidir;
D) hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik elementlәr yığımıdır;
E) hәr biri ilә indeks adlanan tam әdәdin әlaqәlәndirildiyi elementlәr yığımıdır;
423) Sual:Ancaq dinamik dәyişkәn verilәnlәr strukturları:
A) massiv, növbә, stek.
B) növbә, stek;
C) ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;
D) növbә, stek, ağac;
E) növbә, stek, ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;
424) Sual:Hansı bәnddә ancaq verilәnlәr strukturları göstәrilmişdir?
A) növbә, stek, qovşaq, cәdvәl, ağac.
B) növbә, stek, ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;
C) növbә, stek, qovşaq;
D) növbә, massiv, qovşaq;
E) növbә, stek, qovşaq, cәdvәl;
425) Sual:yazıların, onlara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr:
A) әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, dolubdaşan yazılar üçün ayrı cәdvәlin açıldığı birbaşa müraciәt cәdvәllәrdir.
B) yazıların axtarışı üçün “ardıcıl baxış” üsulu istifadә edilәn qaydalı cәdvәllәrdir.

C) Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
D) “k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının mә`lum vә mövcud olduğu
cәdvәllәrdir.
E) әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin edәn, tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә
funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәrdir.
426) Sual:tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr
A) Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
B) әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin edәn, tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә
funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәridir.
C) Yaziların açarın rәqәm kodunun artması üzrә vә ya yazılara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
D) “k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının mә`lum vә mövcud olduğu
cәdvәllәrdir.
E) yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadә edilәn cәdvәllәrdir.
427) Sual:Başqa qovşağa birdәn artıq göstәriciyә malik olması ilә ağacdan fәrqlәnәn verilәnlәr strukturu necә adlanır?
A) sәviyyә
B) istiqamәtlәnmış qraf
C) ağac
D) kök
E) qovşaq
428) Sual:Sadә vә ya tәrtibi açarlı rekvizit – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) qiymәti informasiya obyektinin reallaşmış nüsxәsini identifikasiya edәn sahә
C) unikal ada vә müәyyәn rekvizit tәrkibi vә quruluşuna malik olan informasiya obyekti
D) Informasiya obyektinin rekvizitlәrin konkret qiymәtlәrinin mәcmusu ilә reallaşmasıdır
E) qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir
429) Sual:Tәsviri rekvizit – bu:
A) doğru cavab yoxdur

B) informasiya obyektinin açar olmayan vә ya tәrtibi açara daxil olmayan rekvizitlәri
C) unikal ada vә müәyyәn rekvizit tәrkibi vә quruluşuna malik olan informasiya obyekti
D) Informasiya obyektinin rekvizitlәrin konkret qiymәtlәrinin mәcmusu ilә reallaşmasıdır
E) qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir
430) Sual:SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) vә TәLәBә(nömrә, soy ad, adı, ata adı, qruppa) informasiya obyektlәri arasında
hansı tip әlaqә mövcuddur?
A) N : M
B) 1: 1
C) 1: M
D) M : M
E) M : N
431) Sual:PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) vә TәLәBә( nömrә, soy ad, adı, qruppa) informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә
mövcuddur?
A) N : M
B) M : M
C) 1: M
D) 1: 1
E) M : N
432) Sual:TәQAÜD(nәticә, faiz) vә SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә
mövcuddur?
A) doğru cavab yoxdur
B) birinçoxa
C) birinbirә
D) çoxunçoxa
E) çoxun birә
433) Sual:TәLәBә( nömrә, soy ad, adı, qruppa) vә PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә
mövcuddur?

A) doğru cavab yoxdur
B) çoxunçoxa
C) birinçoxa
D) birinbirә
E) çoxun birә
434) Sual:SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) vә TәLәBә(nömrә, soy ad, adı, ata adı, qruppa) informasiya obyektlәri arasında
hansı tip әlaqә mövcuddur?
A) doğru cavab yoxdur
B) birinbirә
C) birinçoxa
D) çoxunçoxa
E) çoxun birә
435) Sual:TәLәBә( nömrә, soy ad, adı, qruppa) vә PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә
mövcuddur?
A) N : M
B) M : M
C) 1: M
D) 1: 1
E) M : N
436) Sual:TәLәBә(nömrә, soy ad, adı, ata adı, cinsi, doğum tarixi, qruppa) vә SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) informasiya
obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?
A) doğru cavab yoxdur
B) birinbirә
C) birinçoxa
D) çoxunçoxa
E) çoxun birә
437) Sual:PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) vә TәLәBә( nömrә, soy ad, adı, qruppa) informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә

mövcuddur?
A) doğru cavab yoxdur
B) çoxunçoxa
C) birinçoxa
D) birinbirә
E) çoxun birә
438) Sual:Birinbirә әlaqәsini xarakterizә edәn bәnd:
A) iki tәsviri rekvizitdәn biri açardan, digәri isә birinci tәsviri rekvizitdәn asılıdır
B) İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi vә әksinә uyğun olarsa, belә
әlaqә birinbirә adlanir
C) ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsi B informasiya obyektinin 0, 1, vә daha çox nüsxәsi ilә, ancaq B obyektinin hәr nüsxәsi
A obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi ilә әlaqәlidirsә belә әlaqә birinbirә adlanır
D) İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin 0, 1. vә daha çox nüsxәsi vә әksinә, uyğun ğәlәrsә belә
әlaqә birinbirә adlanır
E) informasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәti uyğundur
439) Sual:Birinçoxa әlaqәsini xarakterizә edәn bәnd:
A) iki tәsviri rekvizitdәn biri açardan, digәri isә birinci tәsviri rekvizitdәn asılıdır
B) ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsi B informasiya obyektinin 0, 1, vә daha çox nüsxәsi ilә, ancaq B obyektinin hәr nüsxәsi
A obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi ilә әlaqәlidirsә belә әlaqә birinbirә adlanır
C) İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi vә әksinә uyğun olarsa, belә
әlaqә birinbirә adlanir
D) İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin 0, 1. vә daha çox nüsxәsi vә әksinә, uyğun ğәlәrsә belә
әlaqә birinbirә adlanır
E) informasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәti uyğundur
440) Sual:çoxunçoxa әlaqәsini xarakterizә edәn bәnd:
A) iki tәsviri rekvizitdәn biri açardan, digәri isә birinci tәsviri rekvizitdәn asılıdır
B) İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin 0, 1. vә daha çox nüsxәsi vә әksinә, uyğun ğәlәrsә belә
әlaqә birinbirә adlanır
C) ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsi B informasiya obyektinin 0, 1, vә daha çox nüsxәsi ilә, ancaq B obyektinin hәr nüsxәsi

A obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi ilә әlaqәlidirsә belә әlaqә birinbirә adlanır
D) obyektinin birdәn çox İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya olmayan nüsxәsi vә әksinә uyğun olarsa, belә
әlaqә birinbirә adlanir
E) informasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәti uyğundur
441) Sual:TәLәBә(nömrә, soy ad, adı, ata adı, cinsi, doğum tarixi, qruppa) vә SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) informasiya
obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?
A) N : M
B) 1: 1
C) 1: M
D) M : M
E) M : N
442) Sual:TәQAÜD(nәticә, faiz) vә SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә
mövcuddur?
A) N : M
B) 1: M
C) 1: 1
D) M : M
E) M : N
443) Sual:qiymәti informasiya obyektinin reallaşmış nüsxәsini identifikasiya edәn sahә:
A) tәsviri rekvizit
B) sadә vә tәrtibi açar rekviziti
C) informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
D) informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
E) informasiya obyekti
444) Sual:informasiya obyektinin açar olmayan vә ya tәrtibi açara daxil olmayan rekvizitlәri:
A) informasiya obyekti
B) tәsviri rekvizit

C) informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
D) informasiya obyektinin nüsxәsi
E) sadә vә tәrtibi açar rekviziti
445) Sual:İnformasiya obyektinin tәsviri üsulları hansı bәnddә verilmişdir?
A) doğru cavab yoxdur
B) yazının mәntiqi quruluşu, kompakt şәkildә, qraf şәklindә
C) sadә, tәrtibi, xarici
D) faylın adı, sahә, açar әlamәti, sahәnin formatı
E) işarәlәmә. Tam adı, formatı
446) Sual:hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu kimi tәsviri:
A) tәsviri rekvizit
B) informasiya obyekti
C) informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
D) informasiya obyektinin nüsxәsi
E) sadә vә tәrtibi açar rekviziti
447) Sual:unikal ada vә müәyyәn rekvizit tәrkibi vә quruluşuna malik olan informasiya obyekti:
A) tәsviri rekvizit
B) informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
C) informasiya obyekti
D) informasiya obyektinin nüsxәsi
E) sadә vә tәrtibi açar rekviziti
F) tәsviri rekvizit
448) Sual:Informasiya obyektinin rekvizitlәrin konkret qiymәtlәrinin mәcmusu ilә reallaşması:
A) tәsviri rekvizit
B) informasiya obyektinin nüsxәsi]
C) informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
D) informasiya obyekti

E) sadә vә tәrtibi açar rekviziti
449) Sual:Verilәnlәrin quruluşu (strukturası):
A) mәzmunmәnasını әhәmiyyәt vermәdәn baxılan işarәlәr yığımıdır.
B) verilәnlәrin tәşkil olunmuş mәcmusudur.
C) yazının müәyyәn mәnaya malik olan әn kiçik elementidir;
D) verilәnlәrin miqdar xarakteristikasıdır;
E) verilәnlәrin ifadә etdiyi mәnadır;
450) Sual:Sahә:
A) elementlәr arasındakı münasıbәtlәri müәyyәn edәn qaydadır.
B) yazının müәyyәn mәzmunmәna kәsb edәn әn kiçik elementidir;
C) verilәnlәrin tәşkil olunmuş mәcmusudur;
D) mәzmunmәnasına әhәmiyyәt vermәdәn baxılan işarәlәr yığımıdır;
E) verilәnlәrin әks etdirdiyi mәnadır;
451) Sual:Hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımı necә adlanır?
A) ağac
B) cәdvәl
C) massiv
D) növbә
E) sәtir
452) Sual:Vektor – bu:
A) heç biri düz deyil.
B) maşının yaddaşında yanaşı yerlәşәn, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementlәri yığımıdır.
C) hәr biri iki sahәdәn ibarәt olan, biri verilәnin elementini vә ya göstәricini, digәri isә növbәti elementә göstricni saxlayan elementlәr yığımıdır.
D) hәr bir elementi başqa elementlәrә göstәriciyә malik olan bir neçә sahәdәn ibarәt olan siyahıdır.
E) hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımıdır.
453) Sual:Şәbәkә  bu:

A) heç biri düz deyil.
B) hәr bir elementi başqa elementlәrә göstәriciyә malik olan bir neçә sahәdәn ibarәt olan siyahıdır.
C) hәr biri iki sahәdәn ibarәt olan, biri verilәnin elementini vә ya göstәricini, digәri isә növbәti elementә göstricni saxlayan elementlәr yığımıdır.
D) maşının yaddaşında yanaşı yerlәşәn, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementlәri yığımıdır.
E) hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımıdır.
454) Sual:hәr biri iki sahәdәn ibarәt olan, biri verilәnin elementini vә ya göstәricini, digәri isә növbәti elementә göstricni saxlayan elementlәr
yığımıdır.
A) massiv
B) Siyahı
C) Vektor
D) şәbәkә
E) növbә
455) Sual:Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn siyahı istifadә edilir?
A) heç biri düz deyil.
B) dinamik dәyişәn verilәnlәr
C) sәtir
D) stek
E) növbә
456) Sual:Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn iki göstәriciyә malik dövrü siyahı istifadә edilir?
A) massiv
B) növbә
C) dinamik dәyişәn verilәnlәr
D) stek
E) sәtir
457) Sual:Dinamik dәyişәn verilәnlәr hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?
A) iki göstәriciyә malik siyahı
B) göstәriciyә malik siyahı

C) vektor
D) şәbәkә
E) göstәriciyә malik vektor
458) Sual:Növbә hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?
A) vektor
B) iki göstәriciyә malik siyahı
C) göstәriciyә malik siyahı
D) şәbәkә
E) göstәriciyә malik vektor
459) Sual:Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәr necә adlanır?
A) dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr
B) qaydasız cәdvәllәr
C) qaydalı cәdvәllәr
D) birbaşa müraciәt cәdvәllәri
E) tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr
460) Sual: k açarına malik yazının a elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının mә`lum vә mövcud olduğu
cәdvәllәr necә adlanır?
A) yazıların açarın rәqәm kodunun azalması üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr.
B) birbaşa müraciәt cәdvәllәri
C) qaydalı cәdvәllәr
D) qaydasız cәdvәllәr
E) yazıların, onlara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdә.
461) Sual:әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, dolubdaşan yazılar üçün ayrı cәdvәlin açıldığı birbaşa müraciәt cәdvәllәri necә adlanır?
A) qaydasız cәdvәllәr
B) dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr
C) qaydalı cәdvәllәr
D) birbaşa müraciәt cәdvәllәri

E) tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr
462) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının әsas elementidir?
A) işçi sahә, idarәetmә paneli vә menyu
B) işçi sahә vә idarәetmә paneli
C) menyu, kömәkçi idarәetmә sahәsi vә kömәk sәtri
D) vәziyyәt sәtri, alәtlәr paneli vә fırlatma xәtkeşi
E) işçi sahә, idarәetmә paneli, vәziyyәt sәtri
463) Sual:VBİSnin idarәetmә panelinin elementlәri hansı bәnddәdir?
A) işçi sahә, idarәetmә paneli vә menyu
B) menyu, kömәkçi idarәetmә sahәsi vә kömәk sәtri
C) işçi sahә vә idarәetmә paneli
D) vәziyyәt sәtri, alәtlәr paneli vә fırlatma xәtkeşi
E) işçi sahә, idarәetmә paneli, vәziyyәt sәtri
464) Sual:VBİSnin idarәedilmәsinin kömәkçi sahәsinin elementlәri hansı bәnddәdir?
A) işçi sahә, idarәetmә paneli vә menyu
B) vәziyyәt sәtri, alәtlәr paneli vә fırlatma xәtkeşi
C) menyu, kömәkçi idarәetmә sahәsi vә kömәk sәtri
D) işçi sahә vә idarәetmә paneli
E) işçi sahә, idarәetmә paneli, vәziyyәt sәtri
465) Sual:Işçi sahә vә idarәetmә paneli – bu:
A) kömәk (diqtә) sәtrinin elementlәridir
B) VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının әsas elementidir
C) VBİSnin idarәetmә panelinin elementlәridir
D) VBİSnin idarәedilmәsinin kömәkçi sahәsinin elementlәridir
E) vәziyyәt sәtrinin elementlәridir
466) Sual:Menyu, kömәkçi idarәetmә sahәsi vә kömәk sәtri – bu:

A) kömәk (diqtә) sәtrinin elementlәridir
B) VBİSnin idarәetmә panelinin elementlәridir
C) VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının әsas elementidir
D) VBİSnin idarәedilmәsinin kömәkçi sahәsinin elementlәridir
E) vәziyyәt sәtrinin elementlәridir
467) Sual:Vәziyyәt sәtri, alәtlәr paneli vә fırlatma xәtkeşi – bu:
A) kömәk (diqtә) sәtrinin elementlәridir
B) VBİSnin idarәedilmәsinin kömәkçi sahәsinin elementlәridir
C) VBİSnin idarәetmә panelinin elementlәridir
D) VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının әsas elementidir
E) vәziyyәt sәtrinin elementlәridir
468) Sual:VBnin yeni obyektlәrinin yaradılması hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) fayllarla iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
469) Sual:әvvәl yaradılmış obyektlğrin saxlanması vә adının dәyişdirilmәsi hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) fayllarla iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
470) Sual:Mövcud VBnin açılması hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) fayllarla iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri

D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
471) Sual:VB obyektlәrinin printerә çıxarılması hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) fayllarla iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
472) Sual:Daşıma әmri hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) redaktә әmrlәri
C) fayllarla iş әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
473) Sual:Köçürmә hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) redaktә әmrlәri
C) fayllarla iş әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
474) Sual:Silmә hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) redaktә әmrlәri
C) fayllarla iş әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri

475) Sual:Bütün sәnәddә vә ya onun ayrılmış hissәsindә istifadәçinin müәyyәn etdiyi kontekstin tapılıb dәyişdirilmәsi hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) redaktә әmrlәri
C) fayllarla iş әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
476) Sual:Verilәnlәrin tarazlaşdırılması istiqamәtinin tiplәri hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) formatlaşdırma әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) fayllarla iş әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
477) Sual:Pәncәrәlәrin ölçüsünün vә qarşılıqlı yerlışmәsinin dәyişdirilmәsi hansı әmrlәr qrupuna aiddir?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) fayllarla iş әmrlәri
478) Sual:belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
479) Sual:belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına
qәnaәt edir – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır

B) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
480) Sual:informasiya sistemlәrinin verilәnlәr bazasının yaradılması vә istismarı ilә әlaqәdar bütün funksiyalar mәcmusunun icrası üçün nәzәrdә
tutulan mürәkkәb proqramlar kompleksi – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn SUBD siniflәrindәn birinin adıdır
B) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin tәrifidir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) SUBDnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
E) SUBDnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
481) Sual:Ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri:
A) çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnir
B) Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
C) sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnir
D) İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnir
E) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnir
482) Sual:Ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri:
A) çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnir
B) hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu
kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
C) sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnir
D) İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnir
E) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnir
483) Sual:Ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri:
A) çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnir
B) belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur

C) sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnir
D) İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnir
E) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnir
484) Sual:Ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri:
A) çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnir
B) belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt
edir
C) sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnir
D) İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnir
E) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnir
485) Sual:Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
486) Sual:hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi formalaşdırılır vә kommersiya
mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
487) Sual:Verilәnlәr bazasının tәqdiminin tәsviri – bu:
A) әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir
B) icrası üçün dil vasitәlәri istifadә edilәn әsas funksiyalardan biridir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir

D) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
488) Sual:VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edın әsas amillәrdәn biri:
A) hesabatın generasiya vaxtı
B) verilәnlәrin bütğvlüyünü izlәyәn VBİS, başqa proqramların mәruz qalmadığı әlavә yük daşımış olur
C) başqa formatlardan verilәnlәr bazasının importu әmәliyyatlarının icra vaxtı
D) indekslәrin yaradılma vә verilәnlәrin yenilәnmәsi, әlavә edilmәsi, silinmәsi kimi kütlәvi әmәliyyatların icra sür`әti
E) çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı
489) Sual:VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edın әsas amillәrdәn biri:
A) hesabatın generasiya vaxtı
B) xüsusi tәtbiqi proqramların mәhsuldarlığı VBnin düzgün layihәlәndirilmәsi vә qurulmasından asılıdır
C) başqa formatlardan verilәnlәr bazasının importu әmәliyyatlarının icra vaxtı
D) indekslәrin yaradılma vә verilәnlәrin yenilәnmәsi, әlavә edilmәsi, silinmәsi kimi kütlәvi әmәliyyatların icra sür`әti
E) çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı
490) Sual:sorğuların icra vaxtı – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
491) Sual:indekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiya axtarışı sür`әti –bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

492) Sual:başqa formatlardan verilәnlәr bazasının importu әmәliyyatlarının icra vaxtı – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
493) Sual:indekslәrin yaradılma vә verilәnlәrin yenilәnmәsi, әlavә edilmәsi, silinmәsi kimi kütlәvi әmәliyyatların icra sür`әti – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
494) Sual:çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
495) Sual:hesabatın generasiya vaxtı – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
496) Sual:verilәnlәrin bütğvlüyünü izlәyәn VBİS, başqa proqramların mәruz qalmadığı әlavә yük daşımış olur – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
497) Sual:xüsusi tәtbiqi proqramların mәhsuldarlığı VBnin düzgün layihәlәndirilmәsi vә qurulmasından asılıdır – bu:
A) universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
B) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
C) xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
D) ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
E) VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
498) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә aid edilir?
A) müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
B) ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
C) tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
D) verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri
E) parolla mühafizә vasitәlәri
499) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә aid edilir?
A) müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
B) VBİSnin yeni unikal qiymәti müstәqil müәyyәn etdiyi zaman, avtomatik artıma malik olan sahә tiplәri ilә iş vasitәlәri
C) tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
D) verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri
E) parolla mühafizә vasitәlәri
500) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә aid edilir?
A) müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
B) göndәrmә bütövlüyünü saxlayan vasitәlәr
C) tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
D) verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri
E) parolla mühafizә vasitәlәri

501) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә aid edilir?
A) müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
B) cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazilması vә göndәrmә bütövlüyınün pozulmasına sәbәb olan ixtiyari әmәliyyatın qarşısının
avtomatik alınması vasitәlәri
C) tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
D) verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri
E) parolla mühafizә vasitәlәri
502) Sual:ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr hansı bәndә aiddir?
A) importeksport vasitәlәrinә
B) VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
C) tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
D) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
E) çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
503) Sual:VBİSnin yeni unikal qiymәti müstәqil müәyyәn etdiyi zaman, avtomatik artıma malik olan sahә tiplәri ilә iş vasitәlәri hansı bәndә aiddir?
A) importeksport vasitәlәrinә
B) VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
C) tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
D) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
E) çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
504) Sual:göndәrmә bütövlüyünü saxlayan vasitәlәr hansı bәndә aiddir?
A) importeksport vasitәlәrinә
B) VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
C) tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
D) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
E) çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
505) Sual:cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazilması vә göndәrmә bütövlüyınün pozulmasına sәbәb olan ixtiyari әmәliyyatın qarşısının

avtomatik alınması vasitәlәri hansı bәndә aiddir?
A) importeksport vasitәlәrinә
B) VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
C) tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
D) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
E) çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
506) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vasitәlәrinә aid edilir?
A) cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazan vasitәlәr
B) tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
C) ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
D) avtomatik artıml tipli sahәlәrlә iş üçün vasitәlә
E) göndәrmә bütövlüyünü qoruyan vasitәlәr
507) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vasitәlәrinә aid edilir?
A) cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazan vasitәlәr
B) verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri
C) ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
D) avtomatik artıml tipli sahәlәrlә iş üçün vasitәlә
E) göndәrmә bütövlüyünü qoruyan vasitәlәr
508) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vasitәlәrinә aid edilir?
A) cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazan vasitәlәr
B) parolla mühafizә vasitәlәri
C) ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
D) avtomatik artıml tipli sahәlәrlә iş üçün vasitәlә
E) göndәrmә bütövlüyünü qoruyan vasitәlәr
509) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vasitәlәrinә aid edilir?
A) cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazan vasitәlәr
B) müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr

C) ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
D) avtomatik artıml tipli sahәlәrlә iş üçün vasitәlә
E) göndәrmә bütövlüyünü qoruyan vasitәlәr
510) Sual:tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri hansı bәndә aiddir?
A) importeksport vasitәlәrinә
B) tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
C) VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
D) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
E) çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
511) Sual:verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri hansı bәndә aiddir?
A) importeksport vasitәlәrinә
B) tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
C) VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
D) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
E) çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
512) Sual:parolla mühafizә vasitәlәri hansı bәndә aiddir?
A) importeksport vasitәlәrinә
B) tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
C) VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
D) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
E) çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
513) Sual:müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
A) importeksport vasitәlәrinә
B) tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
C) VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
D) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә

E) çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
514) Sual:Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәr
E) informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir
515) Sual:Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir
516) Sual:Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir
517) Sual:Müraciәtlәrin vaxtına vә tәkrarlanmasına nәzarәt – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir
518) Sual:Tranzaksiyaların emalı – bu:

A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәr
E) informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir
519) Sual:Şәbәkә sistemlәri ilә iş – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәr
E) informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir
520) Sual:Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
521) Sual:Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiya
B) informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
522) Sual:Güclü proqramlaşdırma dili – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir

D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
523) Sual:menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
524) Sual:әlavәlәrin generasiyası vasitәlәri – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
525) Sual:İcra edilәn faylların generasiyası – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
526) Sual:Verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatlarının icrası – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) icrası üçün dil vasitәlәri istifadә edilәn әsas funksiyalardan biridir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır

527) Sual:Verilәnlәr bazası ODBC ilә birgәdir (üstüstә düşür)
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) VBİSnin SQL informasiyalarına müraciәtinin mümkün olduğu hallardan biridir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
528) Sual:SQL verilәnlәr bazasının saxlanmasının reallaşdırılması – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) VBİSnin SQL informasiyalarına müraciәtinin mümkün olduğu hallardan biridir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
529) Sual:Lokal verilәnlәrin SQL sorğusunun reallaşması mümkündür – bu:
A) VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
B) VBİSnin SQL informasiyalarına müraciәtinin mümkün olduğu hallardan biridir
C) VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
D) VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
E) çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
530) Sual:çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya hansıdır?
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
C) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
D) Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
E) Güclü proqramlaşdırma dili
531) Sual:aşağıdakәların hansı VBİSdә importeksport xarakteristikasını әks etdirir?
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı

C) Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
D) blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
E) Güclü proqramlaşdırma dili
532) Sual:aşağıdakәların hansı VBİSdә importeksport xarakteristikasını әks etdirir?
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
C) Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
D) blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
E) Güclü proqramlaşdırma dili
533) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSnin SQL informasiyalarına müraciәtinin mümkün olduğu halı әks etdirir?
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Verilәnlәr bazası ODBC ilә birgәdir (üstüstә düşür)
C) Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
D) blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
E) Güclü proqramlaşdırma dili
534) Sual:әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementi hansıdir?
A) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
B) Güclü proqramlaşdırma dili imkanı
C) Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
D) Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
E) Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi
535) Sual:әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementi hansıdir?
A) menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
B) Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
C) Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
D) Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi
E) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı

536) Sual:әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementi hansıdir?
A) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
B) әlavәlәri generasiya vasitәlәri
C) Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
D) Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
E) Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi
537) Sual:әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementi hansıdir?
A) Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
B) icra edilәn faylların generasiyası
C) Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
D) Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
E) Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi
538) Sual:cәdvәlin markeri – bu:
A) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
B) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
539) Sual:cәdvәlin markeri – bu:
A) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
B) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә bütün cәdvәl ilә әmәliyyat aparmağa imkan verәn kontekst
menyunu açan düymәdir
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
540) Sual:cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә genişlәndirirlәr?

A) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
B) göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu zaman daşıma yolu ilә sәrhәdi dәyişmәk olar
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
541) Sual:cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә genişlәndirirlәr?
A) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
B) göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu zaman ikiqat qeyd edirlәr
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
542) Sual:VB sütununun kontekst menyusu necә açılır?
A) cәdvәl markeri üzәrindә qeyd etmәklә
B) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
543) Sual:VB sütunu (sahәsi) necә gizlәdilir?
A) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
B) ayrılmış sütunun kontekst menyusunun әmrlәrinin kömәyilә
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
544) Sual:VBnin gizlәdilmiş sütununu (sahәsini) necә әks etdirirlәr?
A) sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
B) kursoru sütunun gizlәdildiyi yerdә sütunlararası sәrhәddә gәtirirlәr vә ikiqat qeyd edirlәr
C) sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә

D) sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
E) sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
545) Sual:VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün nәzәrdә tutulan dialoq cәdvәli necә adlanır?
A) cәdvәllәrin sxemi
B) verilәnlәr sxemi
C) cәdvәl әlavә edilmәsi
D) әlaqәlәr
E) cәdvәlin әlaqәlәri
546) Sual:cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsi necә adlanır?
A) cәdvәllәrin sxemi
B) cәdvәl әlavә edilmәsi
C) verilәnlәr sxemi
D) әlaqәlәr
E) cәdvәlin әlaqәlәri
547) Sual:tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrә necә adlanır?
A) cәdvәllәrin sxemi
B) әlaqәlәr
C) cәdvәl әlavә edilmәsi
D) verilәnlәr sxemi
E) cәdvәlin әlaqәlәri
548) Sual:Cәdvәl – bu:
A) proqram prosedurasıdır
B) olmaması VBnin olmaması ilә eyni olan әsas VB obyektidir
C) VB informasiyalarının emalı üçün nәzәrdә tutulan quruluşdur
D) bazaya yeni informasiyalar daxil etmәyә kömәk edәn obyektdir
E) makroәmrdir

549) Sual:yazıların nömrәsi sahәsi – bu:
A) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
B) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
550) Sual:keçid düymәlәri – bu:
A) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
B) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
C) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
551) Sual:yazı markeri – bu:
A) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
B) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
E) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
552) Sual:yazının kontekst menyusu – bu:
A) cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
B) Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
C) vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
D) Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
E) cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
553) Sual:sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir – bu:
A) dәyişiklik sorğusudur
B) seçmә sorğusudur

C) parametrli sorğudur
D) hesablanan sahәyә malik sorğudur
E) yekun sorğusudur
554) Sual:sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir – bu:
A) dәyişiklik sorğusudur
B) parametrli sorğudur
C) seçmә sorğusudur
D) hesablanan sahәyә malik sorğudur
E) yekun sorğusudur
555) Sual:sorğunun yaradılması üçün kiçikdir yeni sahә>:[sahә1] kiçikdir әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir – bu:
A) dәyişiklik sorğusudur
B) hesablanan sahәyә malik sorğudur
C) parametrli sorğudur
D) seçmә sorğusudur
E) yekun sorğusudur
556) Sual:sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir – bu:
A) dәyişiklik sorğusudur
B) yekun sorğusudur
C) parametrli sorğudur
D) hesablanan sahәyә malik sorğudur
E) seçmә sorğusudur
557) Sual:müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә
edilir – bu:
A) seçmә sorğusudur
B) dәyişiklik sorğusudur
C) parametrli sorğudur
D) hesablanan sahәyә malik sorğudur

E) yekun sorğusudur
558) Sual:Bazaya sorğunun yaradılması hansı pәncәrәdә başlayır?
A) seçmә sorğusu
B) verilәnlәr bazası
C) yeni sorğu
D) cәdvәl әlavә edilmәsi
E) sorğu blankı
559) Sual:Sorğu üçün baza cәdvәllәrinin seçilmәsi hansı pәncәrәdә hәyata keçirilir?
A) seçmә sorğusu
B) cәdvәl әlavә edilmәsi
C) verilәnlәr bazası
D) yeni sorğu
E) sorğu blankı
560) Sual: Cәdvәl әlavә edilmәsi pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalar hansı bәnddә verilmişdir?
A) cәdvәllәr, sorğular, hesabatlar
B) cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular
C) sorğular
D) cәdvәllәr
E) cәdvәllәr vә sorğular
561) Sual:LIKE[…] әmri nümunә üzrә sorğu blankının hansı sәtrinә daxil edilir?
A) “ekrana çıxış”
B) “seçim şәrti”
C) “cәdvәlin adı”
D) “çeşidlәmә”
E) “sahә”
562) Sual:Hesablama üçün formula nümunә üzrә sorğu blankının hansı mövqesinә daxil edilir?

A) “sahә” sәtrinә
B) sütunların birindә sahәnin adı әvәzinә
C) “seçim şәrti” sәtrinә
D) “çeşidlәmә” sәtrinә
E) “ekrana çıxış” sәtrinә
563) Sual:Hesablama üçün formula nümunә üzrә sorğu blankının hansı mövqesinә daxil edilir?
A) “sahә” sәtrinә
B) SHİFT+F2 düymәlәri ilә açılan daxiletmә sahәsinә
C) “seçim şәrti” sәtrinә
D) “çeşidlәmә” sәtrinә
E) “ekrana çıxış” sәtrinә
564) Sual:Hansı sorğunun yaradılması zamanı yazıların qabaqcadan qruplaşdırılması tәlәb olunur?
A) dәyişiklik sorğusu
B) yekun sorğusu
C) seçmә sorğusu
D) hesblama sorğusu
E) parametrli sorğu
565) Sual:Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsulu necә adlandırılır?
A) konstruktor rejimi
B) cәdvәlin importu
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәl rejimi
566) Sual:VBnin hansı obyekti әsas hesab edilir vә onun olmaması VBnin olmaması demәkdir?
A) modullar
B) cәdvәllәr
C) formalar

D) sorğular
E) hesabatlar
567) Sual:yaradılmasının hansı rejimindә sahәlәrin quruluşu, onların adları, xüsusiyyәtlәri vә bazanın mәzmunu başqa bazadan daxil ola bilәr?
A) konstruktor rejimi
B) cәdvәlin importu
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәl rejimi
568) Sual:cәdvәlin yaradılmasının hansı rejimindә sahәlәrin quruluşu, onların adları, xüsusiyyәtlәri başqa bazadan daxil ola bilәr?
A) konstruktor rejimi
B) cәdvәlin importu
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәl rejimi
569) Sual:cәdvәlin, uzaqlaşdırılmış serverdәn, hәm dә natamam import etmәklә yaradılması rejimi necә adlanır?
A) konstruktor rejimi
B) cәdvәllәrlә әlaqә
C) cәdvәlin importu
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәl rejimi
570) Sual:cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimi necә adlanır?
A) konstruktor rejimi
B) cәdvәllәrlә әlaqә
C) cәdvәlin importu
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәl rejimi

571) Sual:cәdvәlin yaradılmasının, әsasәn, tәcrübәli layihәlәndiricilәr üşün nәzәrdә tutulan rejimi necә adlanır?
A) cәdvәllәrlә әlaqә
B) cәdvәl ustası ilә yaratma
C) cәdvәlin importu
D) cәdvәl rejimi
E) konstruktor rejimi
572) Sual:cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimi necә adlandırılır?
A) konstruktor rejimi
B) cәdvәl ustası ilә yaratma
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәlin importu
E) cәdvәl rejimi
573) Sual:Cәdvәlin yaradılmasının, nisbәtәn universal әl üsulu hesab edilәn rejimi necә adlanır?
A) cәdvәlin importu
B) konstruktor rejimi
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәl rejimi
574) Sual:Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn
rejimi necә adlandırılır?
A) cәdvәlin importu
B) konstruktor rejimi
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәl rejimi
575) Sual:cәdvәlin yaradılmasının, hәmin anda informasiya doldurmağa imkan verәn yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimi necә adlanır?
A) konstruktor rejimi

B) cәdvәl rejimi
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәlin importu
576) Sual:cәdvәlin yaradilmasının, işin sadәlәşdirilmәsinә xidmәt edәn, terminologiyanı yaxşı bilmәdiyinә görә tәcrübәsi olmayanların istifadәsi
mәslәhәt bilinmәyәn, rejimi necә adlanır?
A) konstruktor rejimi
B) cәdvәl ustası ilә yaratma
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәlin importu
E) cәdvәl rejimi
577) Sual:cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimi necә
adlanır necә adlanır?
A) konstruktor rejimi
B) cәdvәl rejimi
C) cәdvәllәrlә әlaqә
D) cәdvәl ustası ilә yaratma
E) cәdvәlin importu
578) Sual:cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtri necә adlanır?
A) cәdvәlin markeri
B) yazıların nömrәsi sahәsi
C) keçid düymәlәri
D) yazı markeri
E) yazının kontekst menyusu
579) Sual:vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәr necә adlanır?
A) cәdvәlin markeri
B) keçid düymәlәri

C) yazıların nömrәsi sahәsi
D) yazı markeri
E) yazının kontekst menyusu
580) Sual:Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan düymә necә adlanır?
A) cәdvәlin markeri
B) yazı markeri
C) keçid düymәlәri
D) yazıların nömrәsi sahәsi
E) yazının kontekst menyusu
581) Sual:Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyu necә adlanır?
A) cәdvәlin markeri
B) yazının kontekst menyusu
C) keçid düymәlәri
D) yazı markeri
E) yazıların nömrәsi sahәsi
582) Sual:cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymә necә adlanır?
A) yazıların nömrәsi sahәsi
B) cәdvәlin markeri
C) keçid düymәlәri
D) yazı markeri
E) yazının kontekst menyusu
583) Sual:cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә bütün cәdvәl ilә әmәliyyat aparmağa imkan verәn kontekst
menyunu açan düymә necә adlanır?
A) yazıların nömrәsi sahәsi
B) cәdvәlin markeri
C) keçid düymәlәri
D) yazı markeri

E) yazının kontekst menyusu
584) Sual:Aşağıdakıların hansı Seçmә sorğusu üçün xarakterikdir:
A) layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
B) baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
C) istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
D) mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
E) mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır
585) Sual:aşağıdakıların hansı parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
A) layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
B) istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
C) baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
D) mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
E) mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır
586) Sual:aşağıdakıların hansı hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
A) layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
B) mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
C) istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
D) baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
E) mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır
587) Sual:Aşağıdakıların hansı yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
A) layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
B) mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır
C) istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
D) mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
E) baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
588) Sual:aşağıdakıların hansı dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?

A) baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
B) layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
C) istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
D) mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
E) mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır
589) Sual:baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan verir – bu:
A) dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
B) “Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
C) parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
D) hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
E) yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
590) Sual:istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir – bu:
A) dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
B) parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
C) “Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
D) hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
E) yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
591) Sual:mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir – bu:
A) dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
B) hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
C) parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
D) “Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
E) yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
592) Sual:mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır – bu:
A) dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
B) yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
C) parametrli sorğular üçün xarakterikdir?

D) hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
E) “Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
593) Sual:layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir – bu:
A) “Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
B) dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
C) parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
D) hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
E) yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
594) Sual:aşağıdakıların hansı seçmә sorğusu üçün xarakterikdir?
A) müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
B) sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
C) sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
D) sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
E) sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
595) Sual:aşağıdakıların hansı parametrli sorğu üçün xarakterikdir?
A) müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
B) sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
C) sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
D) sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
E) sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
596) Sual:aşağıdakıların hansı hesablanan sahәyә malik sorğu üçün xarakterikdir?
A) müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
B) sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
C) sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
D) sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
E) sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir

597) Sual:aşağıdakıların hansı yekun sorğusu üçün xarakterikdir?
A) müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
B) sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
C) sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
D) sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
E) sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
598) Sual:aşağıdakıların hansı dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
A) sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
B) müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
C) sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
D) sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
E) sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
599) Sual:aşağıdakıların hansı seçmә sorğusu üçün xarakterikdir?
A) müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
B) sorğunun yaradılması üçün “nümunә üzrә sorğu blankı” istifadә edilir
C) sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
D) sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
E) sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
600) Sual:aşağıdakıların hansı VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi prosesinә daxildir?
A) hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadәçi üçün әlverişli şәkildә yerlәşdirilmәsi
B) cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi
C) cәdvәldә saxlanması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin seçilmәsi
D) dәyişilmәsi vә ya daşınması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin dәyişdirilmәsi
E) VBdә olmayan informasiyaların әlavә edilmәsi
601) Sual:aşağıdakıların hansı VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi prosesinә daxildir?
A) hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadәçi üçün әlverişli şәkildә yerlәşdirilmәsi
B) cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi

C) cәdvәldә saxlanması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin seçilmәsi
D) dәyişilmәsi vә ya daşınması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin dәyişdirilmәsi
E) VBdә olmayan informasiyaların әlavә edilmәsi
602) Sual:cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) “VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi” mәrhәlәsindә icra edilәn әmәliyyatlardan biridir
C) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
603) Sual:әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) “VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi” mәrhәlәsindә icra edilәn әmәliyyatlardan biridir
C) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
604) Sual:cәdvәllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) “VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi” mәrhәlәsindә icra edilәn әmәliyyatlardan biridir
C) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
605) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSdә işin ümumi texnologiyasının cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı mәrhәlәsinә daxildir?
A) cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
B) sorğunun icrası zamanı bir vә ya bir neçә seçim şәrtinin tәyin edilmәsi
C) cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi
D) cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi
E) әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini

606) Sual:aşağıdakıların hansı VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi prosesinә daxildir?
A) hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadәçi üçün әlverişli şәkildә yerlәşdirilmәsi
B) cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi
C) cәdvәldә saxlanması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin seçilmәsi
D) dәyişilmәsi vә ya daşınması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin dәyişdirilmәsi
E) VBdә olmayan informasiyaların әlavә edilmәsi
607) Sual:aşağıdakıların hansı VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi prosesinә daxildir?
A) hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadәçi üçün әlverişli şәkildә yerlәşdirilmәsi
B) әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini
C) cәdvәldә saxlanması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin seçilmәsi
D) dәyişilmәsi vә ya daşınması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin dәyişdirilmәsi
E) VBdә olmayan informasiyaların әlavә edilmәsi
608) Sual:cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi – bu:
A) arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
B) “VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi” mәrhәlәsindә icra edilәn әmәliyyatlardan biridir
C) verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
D) cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
E) VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir
609) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSdә işin ümumi texnologiyasının cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı mәrhәlәsinә daxildir?
A) cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
B) cәdvәllәrdә saxlanan verilәnlәrin, onları dәyişmәdәn emalı
C) cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi
D) cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi
E) әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini
610) Sual:Aşağıdakıların hansı VBİSdә işin ümumi texnologiyasının cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı mәrhәlәsinә daxildir?
A) cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi

B) “dәyişmә” sorğusu ilә verilәnlәrin dәyişdirilmәsi vә ya daşınması
C) cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi
D) cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi
E) әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini
611) Sual:Sәtir vә sütunların yerlәşmә ardıcıllığı ixtiyaridir – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
C) verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
D) VBnin struktur elementidir
E) fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
612) Sual:Eyni sәtirlәr yoxdur – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
C) verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
D) VBnin struktur elementidir
E) fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
613) Sual:Hәr sütun unikal ada malikdir – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
C) verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
D) VBnin struktur elementidir
E) fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
614) Sual:Cәdvәlin hәr sütununun bütün elementlәri eynicinslidir
A) doğru cavab yoxdur
B) relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
C) verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
D) VBnin struktur elementidir

E) fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
615) Sual:Cәdvılin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
C) verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
D) VBnin struktur elementidir
E) fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
616) Sual:Verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli cәdvәl şәklindә tәsviri – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
C) relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
D) VBnin struktur elementidir
E) fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
617) Sual:Verilәnlәrin e`malı üçün münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının vә relyasiya hesablamalarının istifadә mümkünlüyü – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
C) relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
D) VBnin struktur elementidir
E) fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
618) Sual:Verilәnlәrin strukturunun sadәliyi – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
C) relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
D) VBnin struktur elementidir
E) fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
619) Sual:İkinci açar – bu:

A) doğru cavab yoxdur
B) qiymәti axtarış vә qruplaşdırma әlamәti rolunu oynayan sahәdir
C) qiymәti yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahәdir
D) Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir
E) Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir
620) Sual:Birinci açar – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) qiymәti yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahәdir
C) qiymәti axtarış vә qruplaşdırma әlamәti rolunu oynayan sahәdir
D) Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
E) Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir
621) Sual:Xarici açar – bu:
A) doğru cavab yoxdur
B) Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
C) Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir:
D) Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir:
E) yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahәdir
622) Sual:Tәrtibi açar – bu:
A) qruplaşdırma әlamıti rolunu oynayan sahәdir
B) Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir:
C) Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir:
D) Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
E) axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
623) Sual:Açar sahә  bu:
A) qruplaşdırma әlamıti rolunu oynayan sahәdir
B) Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir:
C) Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir:

D) Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
E) axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
624) Sual:Qovşaq – bu:
A) verilәnlәrin relyasiya modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
B) hәr hansı obyekti tәsvir edәn verilәn atributlarının mәcmusudur
C) iyerarxik ağacın başqa heç bir tәpәyә tabe olmayan tәpәsidir
D) hәr biri ilә qaydaya salınmış tam әdәdlәr yığımının әlaqәlәndirildiyi elementlәr mәcmusudur
E) verilәnlәrin şәbәkә modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
625) Sual:Kök – bu:
A) verilәnlәrin relyasiya modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
B) iyerarxik ağacın başqa heç bir tәpәyә tabe olmayan tәpәsidir
C) hәr hansı obyekti tәsvir edәn verilәn atributlarının mәcmusudur
D) hәr biri ilә qaydaya salınmış tam әdәdlәr yığımının әlaqәlәndirildiyi elementlәr mәcmusudur
E) verilәnlәrin şәbәkә modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
626) Sual:İstiqamәtlәnmiş qraf – bu:
A) verilәnlәrin relyasiya modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
B) verilәnlәrin şәbәkә modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
C) hәr bir elementi özündәn әvvәlkiyә vә sonrakıya malik olan verilәnlәr quruluşudur
D) hәr biri ilә qaydaya salınmış tam әdәdlәr yığımının әlaqәlәndirildiyi elementlәr mәcmusudur
E) iyerarxik modelin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
627) Sual:Ağac – bu:
A) verilәnlәrin relyasiya modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
B) iyerarxik modelin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
C) hәr bir elementi özündәn әvvәlkiyә vә sonrakıya malik olan verilәnlәr quruluşudur
D) hәr biri ilә qaydaya salınmış tam әdәdlәr yığımının әlaqәlәndirildiyi elementlәr mәcmusudur
E) verilәnlәrin şәbәkә modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur

628) Sual:Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?
A) verilәnlәr modeli müәyyәn predmet sahәsinә aid olan vә ada malik olan strukturlaşdırılmış verilәnlәr mәcmusudur
B) verilәnlәr modeli verilәnlәrin strukturları vә onların emalı әmәliyyatlarının mәcmusudur
C) verilәnlәr modeli mәntiqi әlaqәli sahәlәr mәcmusudur
D) verilәnlәr modeli sahәlәri konkret qiymәtә malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
E) verilınlır modeli eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
629) Sual:Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?
A) verilәnlәr modeli müәyyәn predmet sahәsinә aid olan vә ada malik olan strukturlaşdırılmış verilәnlәr mәcmusudur
B) verilәnlәr modeli vasitәsilә predmet sahәsinin obyektlәri vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr tәqdim edilir
C) verilәnlәr modeli mәntiqi әlaqәli sahәlәr mәcmusudur
D) verilәnlәr modeli sahәlәri konkret qiymәtә malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
E) verilınlır modeli eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
630) Sual:Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?
A) verilәnlәr modeli müәyyәn predmet sahәsinә aid olan vә ada malik olan strukturlaşdırılmış verilәnlәr mәcmusudur
B) verilәnlәr modeli verilәnlәrin strukturlarının, bütövlük mәhdudiyyәtlәrinin vә verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatlarının çoxluğundan ibarәtdir
C) verilәnlәr modeli mәntiqi әlaqәli sahәlәr mәcmusudur
D) verilәnlәr modeli sahәlәri konkret qiymәtә malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
E) verilınlır modeli eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
631) Sual:Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?
A) verilәnlәr modeli müәyyәn predmet sahәsinә aid olan vә ada malik olan strukturlaşdırılmış verilәnlәr mәcmusudur
B) verilәnlәr modeli ixtiyari VBnin nüvәsidir
C) verilәnlәr modeli mәntiqi әlaqәli sahәlәr mәcmusudur
D) verilәnlәr modeli sahәlәri konkret qiymәtә malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
E) verilınlır modeli eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
632) Sual:Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?
A) verilәnlәr modeli verilәnlәrin strukturları vә onların emalı әmәliyyatlarının mәcmusudur
B) bütün qalan bәndlәr

C) verilәnlәr modeli ixtiyari VBnin nüvәsidir
D) verilәnlәr modeli verilәnlәrin strukturlarının, bütövlük mәhdudiyyәtlәrinin vә verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatlarının çoxluğundan ibarәtdir
E) verilәnlәr modeli vasitәsilә predmet sahәsinin obyektlәri vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr tәqdim edilir
633) Sual:Cәdvәlin importu – bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir]
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
634) Sual:cәdvәlin importu – bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin quruluşu, onların adları, xüsusiyyәtlәri vә bazanın mәzmunun başqa bazadan daxil edildiyi rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
635) Sual:Cәdvәlin importu – bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin quruluşu, onların adları vә xüsusiyyәtlәrinin başqa bazadan daxil edildiyi rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
636) Sual:cәdvәllәrlә әlaqә  bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin, uzaqlaşdırılmış serverdәn, hәm dә natamam import etmәklә yaradılması rejimidir
C) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir

637) Sual:cәdvәllәrlә әlaqә  bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
C) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
638) Sual:cәdvәl ustası – bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin yaradılmasının, әsasәn, tәcrübәli layihәlәndiricilәr üşün nәzәrdә tutulan rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
639) Sual:cәdvәl ustası – bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması, rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
640) Sual:Cәdvәl ustası – bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin yaradilmasının, işin sadәlәşdirilmәsinә xidmәt edәn, terminologiyanı yaxşı bilmәdiyinә görә tәcrübәsi olmayanların istifadәsi mәslәhәt
bilinmәyәn, rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
641) Sual:cәdvәl rejimi – bu:

A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
E) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
642) Sual:cәdvәl rejimi – bu:
A) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
B) cәdvәlin yaradılmasının, hәmin anda informasiya doldurmağa imkan verәn yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
E) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
643) Sual:konstruktor rejimi – bu:
A) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
B) Cәdvәlin yaradılmasının, nisbәtәn universal әl üsulu hesab edilәn rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
E) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
644) Sual:konstruktor rejimi – bu:
A) cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
B) Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
C) cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
D) cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
E) Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
645) Sual:cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?
A) cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
B) VB cәdvәllәri müstәqil sәnәddir
C) cәdvәlin quruluşu sәnәddir

D) cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
E) cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu verir
646) Sual:cәdvәllәrin mәzmununun özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?
A) verilәnlәrin bir sahәyә daxil edilib, növbәti sahәyә keçid baş verdiyi anda informasiyalar tә`cili bәrk diskә yazılır
B) o, ayrıca әmrlә saxlanılır
C) onun saxlanmasından imtina etmәk olmaz
D) cәdvәllәrdәki bütün dәyişikliklәr avtomatik, real vaxt rejimindә saxlanılr
E) biz cәdvәllә işlәdiyimiz müddәtdә onun, fasilәsiz, saxlanması baş verir
647) Sual:cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?
A) cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu verir
B) cәdvәlin quruluşu sәnәd deyil
C) VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
D) cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
E) cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
648) Sual:cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?
A) cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
B) cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxil deyil
C) cәdvәlin quruluşu sәnәddir
D) VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
E) cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu verir
649) Sual:cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?
A) cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
B) cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu vermir
C) cәdvәlin quruluşu sәnәddir
D) cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
E) VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil

650) Sual:cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?
A) VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
B) cәdvәlin mәzmunu ancaq ayrıca әmrlә saxlanır
C) cәdvәlin quruluşu sәnәddir
D) cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
E) cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu verir
651) Sual:verilәnlәr sxemi – bu:
A) altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
B) VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
C) cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
D) tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
E) yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn
bayraqcıqdır
652) Sual:verilәnlәr sxemi – bu:
A) yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn
bayraqcıqdır
B) alәtlәr panelinin әmridir
C) cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
D) tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
E) altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
653) Sual:cәdvәlin әlavә edilmәsi – bu:
A) altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
B) cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
C) VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
D) tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
E) yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn
bayraqcıqdır

654) Sual:әlaqәlәr – bu:
A) altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
B) tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
C) cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
D) VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
E) yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn
bayraqcıqdır
655) Sual:Verilәnlәrin bütövlüyünün tәmin edilmәsi – bu:
A) altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
B) yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn
bayraqcıqdır
C) cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
D) tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
E) VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
656) Sual:VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?
A) imza
B) bütün bәndlәr
C) tip
D) uzunluq
E) ad
657) Sual:VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?
A) sәtrlşrin miqdarı
B) tip
C) sorğu
D) format
E) hәcm
658) Sual:VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?

A) sәtrlşrin miqdarı
B) uzunluq
C) sorğu
D) format
E) hәcm
659) Sual:VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?
A) sәtrlşrin miqdarı
B) ad
C) sorğu
D) format
E) hәcm
660) Sual:VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?
A) sәtrlşrin miqdarı
B) imza
C) sorğu
D) format
E) hәcm
661) Sual: Sahәnin tipi VBnin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
A) vacib sahәdir
B) sahәnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
C) unikal sahәdir
D) açar sahәdir
E) әlaqә sahәsidir
662) Sual:Sahәyә daxil edilәn verilәnlәrin tipini VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti tәyin edir?
A) doğru cavab yoxdur
B) tip
C) uzunluq

D) ad
E) imza
663) Sual:Sahәdәki verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti ilә әlaqәlidir?
A) doğru cavab yoxdur
B) tip
C) uzunluq
D) ad
E) imza
664) Sual:Sahәdәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti ilә әlaqәlidir?
A) doğru cavab yoxdur
B) uzunluq
C) tip
D) ad
E) imza
665) Sual:VB sahәsinin hansı xüsusiyyәtinin qiymәti müxtәlif sahәlәr üçün eyni ola bilmәz?
A) doğru cavab yoxdur
B) ad
C) uzunluq
D) tip
E) imza
666) Sual: imza verilmәdikdә sütunun başlığında hansı xüsusiyyәtin qiymәti әks olunur?
A) doğru cavab yoxdur
B) ad
C) uzunluq
D) tip
E) imza

667) Sual:Sütunun başlığında hansı informasiya әks olunur?
A) doğru cavab yoxdur
B) imza
C) uzunluq
D) ad
E) tip
668) Sual:VB sahәsinin hansı xüsusiyyәtinin qiymәti müxtәlif sahәlәrә verilә bilәr?
A) doğru cavab yoxdur
B) imza
C) uzunluq
D) ad
E) tip
669) Sual:Hansı tip sahә mәhdud ölçülü mәtn verilәnlәrini saxlayır?
A) sayğac
B) mәtn
C) mәntiqi
D) DATA
E) MEMO
670) Sual:Böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması üçün hansı tip sahә istifadә edilir?
A) OLE
B) MEMO
C) mәtn
D) mәntiqi
E) DATA
671) Sual:Şәkil, klip vә video yazıların saxlanması üçün hansı tip sahә istifadә edilir?
A) mәtn
B) obyekt OLE

C) MEMO
D) mәntiqi
E) DATA
672) Sual:Ancaq iki qiymәtә (hә vәya yox, 0 vә ya 1, doğu vә ya yalan vә s) malik olan verilәnlәr üçün hansı tip sahә istifadә edilir?
A) mәtn
B) mәntiqi
C) MEMO
D) obyekt OLE
E) DATA
673) Sual:Hansı tip sahә avtomatik artım xüsusiyyәtinә malikdir?
A) mәtn
B) sayğac
C) MEMO
D) mәntiqi
E) DATA
674) Sual:İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun ğәldiyi asılılıq:
A) informasiya obyekti
B) rekvizitlәrin funksional asılılığı
C) münasibәtlәrin normallaşdırılması
D) tam funksional asılılıq
E) tranzitiv asılılıq
675) Sual:hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional asılı olmadığı asılılıq
A) tam funksional asılılıq
B) rekvizitlәrin funksional asılılığı
C) münasibәtlәrin normallaşdırılması
D) tranzitiv asılılıq
E) informasiya obyekti

676) Sual:İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıq
A) informasiya obyekti
B) tranzitiv asılılıq
C) rekvizitlәrin funksional asılılığı
D) tam funksional asılılıq
E) münasibәtlәrin normallaşdırılması
677) Sual:Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviri:
A) münasibәtlәrin normallaşdırılması
B) informasiya obyekti
C) rekvizitlәrin funksional asılılığı
D) tam funksional asılılıq
E) tranzitiv asılılıq
678) Sual:Aşağıdakıların hansı konseptual modeli xarakterizә edir?
A) doğru cavab yoxdur
B) VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış, müxtәlif tip verilәnlәrin nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir
C) fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir
D) konseptual modelin altçoxluğudur
E) predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir
679) Sual:Aşağıdakıların hansı daxili modeli xarakterizә edir?
A) doğru cavab yoxdur
B) fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir
C) VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış, müxtәlif tip verilәnlәrin nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir
D) konseptual modelin altçoxluğudur
E) predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir
680) Sual:Aşağıdakıların hansı xarici modeli xarakterizә edir?
A) VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış, müxtәlif tip verilәnlәrin nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir

B) predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir
C) doğru cavab yoxdur
D) konseptual modelin altçoxluğudur
E) fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir
681) Sual:Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn,
VBnin saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatı:
A) münasibәtlәrin normallaşdırılması
B) rekvizitlәrin funksional asılılığı
C) tam funksional asılılıq
D) tranzitiv asılılıq
E) informasiya obyekti
682) Sual:faktiki vә sәnәd informasiyalarının e`malı sistemlәrinin hansı xüsusiyyәti fәrqlidir?
A) düz cavab yoxdur
B) informasiyaların emalı alqoritmlәri
C) verilәnlәrin saxlanması prinsiplәri
D) proqramların tәrtibi prinsiplәri
E) verilәnlәrin saxlanması prinsiplәri vә emalı alqoritmlәri
683) Sual:İnformasiya resurslarının xarakterindәn asılı olaraq AİSin hansı qruplarını fәrqlәndirirlәr?
A) sәnәd, faktoqrafik vә qrafiki
B) sәnәd vә faktoqrafik
C) sәnәd, faktoqrafik vә intellektual
D) sәnәd vә intellektual
E) ) faktoqrafik vә intellektual
684) Sual:tәbii dildә olan sәnәdlәrin toplanması vә müxtәlif kriteriyalarla axtarışı üçün nәzәrdә tutulan sistem...
A) verilәnlәrin emalı adlanır.
B) İnformasiya axtarış sistemlәri adlanır.
C) düz cavab yoxdur

D) Faktoqrafik sistemlәr adlanır.
E) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri adlanır.
685) Sual:eyni strukturlu verilәn yazılarının daxil edilmәsi, saxlanması, çeşidlәnmәsi seçilmәsi vә qruplaşdırılması ilә әlaqәdar sistem...
A) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri adlanır.
B) verilәnlәrin emalı sistemi adlanır.
C) sәnәd sistemlәri adlanır.
D) düz cavab yoxdur
E) İnformasiya axtarış sistemlәri adlanır.
686) Sual:İlk AİSlәr hansı informasiyalarla işlәyirdi?
A) intellektual informasiyalarla
B) faktiki xarakterli informasiyalarla
C) hәrbi sәnayenin informasiyaları ilә
D) biznes informasiyaları ilә
E) sәnәd informasiyaları ilә
687) Sual:AİSin intellektuallaşması hansı nәticәlәrә gәtirdi?
A) eyni strukturlu verilәn yazılarının daxil edilmәsi, saxlanması, çeşidlәnmәsi seçilmәsi vә qruplaşdırılması ilә әlaqәdar sistem meydana gәldi
B) tәbii dildә mәtn sәnәdlәrinin, şәkillәrin vә verilәnlәrin tәqdimatının başqa növ vә formatlarının emalı imkanı meydana gәldi
C) isifadәçilәrin tәmin edilmәsi üçün zәruri informasiyaların saxlanması vә emalının proqramaparat kompleksi meydana gәldi
D) verilәnlәrin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada tәşkil olunmuş mәcmusu kimi tәqdim olunan faktiki mәlumatlarla әmәliyyat aparan
sistem meydana gәldi
E) düz cavab yoxdur
688) Sual:tәbii dildә mәtn sәnәdlәrinin, şәkillәrin vә verilәnlәrin tәqdimatının başqa növ vә formatlarının emalı imkanın meydana gәlmәsinә nә
sәbәb oldu?
A) düz cavab yoxdur
B) AİSin itellektuallaşması
C) VBİSnin meydana gәlmәsi
D) hәrbi sәnayedә vә biznesdә kifayәt qәdәr faydalı informasiyaların toplanması

E) ) faktiki vә sәnәd informasiyalarının e`malı sistemlәrindә alqoritmlәrin eyniliyi
689) Sual:hәrbi sәnayedә vә biznesdә kifayәt qәdәr faydalı informasiyaların toplanması nәyә sәbәb oldu?
A) heç biri düz deyil
B) AİSin meydana gәlmәsinә
C) AİSin intellektuallaşmasına
D) sәnәd vә faktoqrafik verilәnlәrin emalı alqoritmlәrinin unifikasiyasına
E) İASın meydana gәlmәsinә
690) Sual:faktiki vә sәnәd informasiyalarının e`malı sistemlәrinin hansı xüsusiyyәti oxşardır?
A) düz cavab yoxdur
B) verilәnlәrin saxlanması prinsiplәri
C) verilәnlәrin e`malı alqoritmlәri
D) proqramların tәrtibi prinsiplәri
E) verilәnlәrin saxlanması prinsiplәri vә emalı alqoritmlәri
691) Sual:VBİS proqramının әsas rejimlәri hansı bәndә aiddir?
A) diqtә sәtri
B) menyu sәtri
C) vәziyyәt sәtri
D) alәtlәr paneli
E) fırlatma xәtkeşi
692) Sual:Aşağıdakıların hansında istifadәçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını vә s haqqında mәlumatlar tapa bilәr?
A) diqtә sәtri
B) vәziyyәt sәtri
C) menyu sәtri
D) alәtlәr paneli
E) fırlatma xәtkeşi
693) Sual:Aşağıdakәların hansı, menyunun müәyyәn әmrlәrinin vә proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan

müәyyәn miqdarda düymәlәri saxlayır?
A) diqtә sәtri
B) alәtlәr paneli
C) vәziyyәt sәtri
D) vәziyyәt sәtri
E) fırlatma xәtkeşi
694) Sual:Aşağıdakıların hansı, VBnin verilmiş anda әks olunmayan cәdvәl, forma vә hesabatların sahәlәrinin ekranda tәqdim edilmәsi üçün
istifadә edilir?
A) diqtә sәtri
B) fırlatma xәtkeşi
C) vәziyyәt sәtri
D) alәtlәr paneli
E) menyu sәtri
695) Sual:Aşağıdakıların hansı, verilmiş anda istifadәçinin mümkün hәrәkәtlәri barәdә xәbәrlәrin verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) menyu sәtri
B) diqtә sәtri
C) vәziyyәt sәtri
D) alәtlәr paneli
E) fırlatma xәtkeşi
696) Sual:Obyektlәrlә iş üçün VBİSnin hansı әmrlәr qrupu nәzәrdә tutulmuşdur?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) fayllarla iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
697) Sual:VBİS nin hansı qrup әmrlәri VB cәdvәllәrinin ixtiyari sahәlәrinә, ekran formaları vә hesabatlarin komponentlәrinә daxiletmә vә
dәyişiklik üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) redaktә әmrlәri
C) fayllarla iş әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
698) Sual:Vbisnin hansı qrup әmrlәri çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcә tәsviri üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) formatlaşdırma әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) fayllarla iş әmrlәri
E) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
699) Sual:Vbisnin hansı qrup әmrlәri çoxәkranlı rejimdı işin tәşkili üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri
B) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
C) redaktә әmrlәri
D) formatlaşdırma әmrlәri
E) fayllarla iş әmrlәri
700) Sual:VBİSnin hansı qrup әmrlәri, әsas әmәliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret әmrlәri haqqında vә s informasiyaları
istifadәçiyә tәqdim edir?
A) fayllarla iş әmrlәri
B) pәncәrәlәrlә iş әmrlәri
C) formatlaşdırma әmrlәri
D) redaktә әmrlәri
E) arayış informasiyalarının alınması sisteminin әmrlәri

