1521_az_qiyabiQ2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1521 Yeni informasiya texnologiyaları
1 Yaranma yeri üzrә informasiyanın tәsnifatı:

•

Kәmiyyәt vә keyfiyyәt
Giriş, çıxış, daxili, xarici
Mәtn, qrafik
Uçot, statistika
İyerarxiya, faset, deskriptor

2 Verilәnlәr 

•

Müәssisә tәrәfindәn fәaliyyәtindә istifadә edilәn ilkin sәnәdlәr
Hadisәlәr, proseslәr obyektlәri xarakterizә edәn ayrıayrı faktlar
İstifadә olunmayan, yalnız saxlanılan әlamәtlәr vә ya qeydә alınmış müşahidәlәr
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәşkili üçün zәruri olan mәlumatlar mәcmusu
İnformasiya sistemlәrindә ayrıayrı sәnәdlәr, sәnәdlәrin ayrıayrı massivlәri, sәnәdlәr vә sәnәd massivlәri
(kitabxanalarda, hәmin banklar, fondlar)

3 İqtisadi informasiya tәsnifatı metodları aşağıdakılardır:

•

Kәmiyyәt vә cәm
İyerarxiya, faset, deskriptor
İyerarxiya, şәbәkә, relyasiya
Strateji vә taktiki
Debet vә kredit

4 İqtisadi informasiya:

•

Konkret sahәdә hadisәlәr, proseslәr vә obyektlәri xarakterizә edәn ayrıayrı faktlar vә onların xassәlәri
İstehsal vә qeyriistehsal sahәlәrdә sosialiqtisadi proses vә insanlar kollektivlәrini idarә edәn mәlumatlar
mәcmusudur
İstifadә olunmayan, yalnız saxlanılan әlamәtlәr vә ya qeydә alınmış müşahidәlәr
Hadisәlәr, proseslәr obyektlәri xarakterizә edәn ayrıayrı faktlar
Konkret sahәdә qarşıya qoyulan mәsәlәlәri hәll etmәyә imkan verәn aşkar edilmiş qanunauyğunluqlar

5 İnformatika – .... elmdir :

•

Fәnlәrarası
Tәtbiqi
Humanitar
İctimai
Texniki

6 İnformasiya xidmәtlәri bazarında .... satışı vә mübadilәsi aparılmalıdır:

•

Avadanlıqların, müxtәlif sistemlәrin
İlkin sәnәdlәr blanklarının, hesablama texnikasının
Obyektlәrin vә rabitә şәbәkәlәrinin
Lisenziyaların, nouhau, informasiya texnologiyalarının
İnformasiya avadanlığının layihәlәşdirilmәsi, hazırlanması, quraşdırılması, istismara verilmәsi kompleksinin

7 İnformasiya xidmәtlәri bazarı:

•

Fәaliyyәtin bütün sahәlәrindә etibarlı vә fasilәsiz biliyin tam istifadә edilmәsinә yönәlmiş tәdbirlәr kompleksi
Reallaşdırılması nәzәrdә tutulan proqram mәhsulların hazırlanması üzrә xidmәtlәr

Kommersiya әsasında intellektual әmәyin mәhsulları ilә ticarәt üzrә iqtisadi, hüquqi vә tәşkilati münasibәtlәr
sistemi
Proqram mәhsulların müşayiәti üzrә xidmәt
Yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi prosesinin tәnzimlәnmәsi

8 Cәmiyyәtin informasiya resursları:

•

Fәaliyyәtin bütün sahәlәrindә etibarlı vә fasilәsiz biliyin tam istifadә edilmәsinә yönәlmiş tәdbirlәr kompleksinin
genişlәndirilmәsi
Yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi prosesinin tәnzimlәnmәsi
Ayrıayrı sәnәdlәr, sәnәdlәrin ayrıayrı massivlәri, informasiya sistemlәrindә (kitabxanalar, verilәnlәr bankları,
fondlar) sәnәdlәr vә sәnәd massivlәri
Müәssisәnin fәaliyyәtindә istifadә edilәn sәnәdlәr
İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri olan hesabat sәnәdlәri

9 Cәmiyyәtin informasiya mәdәniyyәti nәzәrdә tutur:

•

Fәaliyyәtin bütün sahәlәrindә etibarlı vә fasilәsiz biliyin tam istifadә edilmәsinә yönәlmiş tәdbirlәr kompleksini
genişlәndirmәk
İnformasiya ilә mәqsәdyönlü şәkildә işlәmәk bacarığı vә onun alınması, emalı vә kompüter informasiya
texnologiyasının istifadәsilә ötürülmәsi imkanlarının әldә edilmәsi
Müasir proqram mәhsulları ilә tanış olmaq
Xarici dillәri bilmәk vә fәaliyyәtldә belә bacarıqdan istifadә etmәk
Yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi prosesinin tәnzimlәnmәsi

10 Cәmiyyәtin kompüterlәşdirilmәsi:

•

Dövlәt sәviyyәsindә hesablama texnikasının tam yayılması prosesi
İnformasiya emalının nәticәlәrinin operativ alınmasını tәmin edәn kompüter texniki bazasının tәtbiqi vә inkişafı
prosesi
Fәaliyyәtin bütün sahәlәrindә etibarlı vә fasilәsiz biliyin tam istifadә edilmәsinә yönәlmiş tәdbirlәr kompleksi
MikroEHMlәrin böyük EHMlәrlә әvәz olunması prosesi
Yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi prosesi

11 Cәmiyyәtin informasiyalaşması:

•

Dövlәt sәviyyәsindә hesablama texnikasının tam yayılması prosesi
Hesablama texnikasının tam yayılması prosesi
İnformasiya tәlәbatını ödәmәk üçün optimal şәraitin yaradılması mәqsәdilә sosialiqtisadi vә elmitexniki proses
Yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi prosesi
Dövlәt sәviyyәsindә yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi prosesinin tәnzimlәnmәsi

12 İnformasiya cәmiyyәtinin meyarı:

•

İnformasiyanın işlәnmәsindә EHMdәn istifadә
Bütün fәaliyyәt sahәlәrindә fәrdi kompüterlәrdәn geniş istifadә
Dövlәt sәviyyәsindә yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi prosesinin tәnzimlәnmәsi
İşlәyәnlәrin әksәriyyәti informasiyanın istehsalı, saxlanması, emalı vә satışı ilә mәşğuliyyәti
Dövlәt sәviyyәsindә hesablama texnikasının tam yayılması prosesi

13 Hesablama elektron maşınların әsas funksiyası:

•

İnformasiyanın reallaşdırılması
Proqram idarәetmә prinsipi
İnsan vә maşın arasında ünsiyyәt
Mәsәlәlәrin hazırlanması
İnformasiyanın kodlaşdırılması

14 “Sәmәrәli” kodlaşdırma nәdir?
İnformasiyanın gizlәdilmәsi mәqsәdi ilә kodlaşdırma

•

İnformasiyanın hәcminin azaldılması mәqsәdi ilә kodlaşdırma
Artıqlığı azaldan kodlaşdırma
Әlifbaya daxil olan nişanların sayının azaldılması mәqsәdilә kodlaşdırma
İnformasiyanın gizlәdilmәsi mәqsәdilә kodlaşdırma

15 "Kriptoqrafiya" nәdir?

•

İnformasiyanın gizlәdilmәsi mәqsәdi ilә kodlaşdırma
İcazәsiz daxil olmadan informasiyanın müdafiәsi mәqsәdilә kodlaşdırma
Qüsurların aradan qaldırılması mәqsәdi ilә informasiyanın kodlaşdırılması
Sәhvlәrin düzәldilmәsi mәqsәdilә informasiyanın kodlaşdırılması
İnformasiyanın hәcminin azaldılması mәqsәdi ilә kodlaşdırma

16 Hostkompüterlәr –

•

Qarşılıqlı әlaqәdә olan vә müxtәlif yerlәrdә yerlәşәn kompüterlәr toplusudur
Kommunikasiya qovşaqları funksiyasını yerinә yetirәn xüsusi kompüterlәrdir
Şәbәkә әmәliyyat sistemlәridir
Müxtәlif mәsәlәlәri yerinә yetirәn kompüterlәrdir
Ümumi istifadә resurslarıdır

17 Qlobal şәbәkә –

•

Bütün cavablar düzdür
Bir birilә müәyyәn kanallar ilә birlәşәn vә qarşılıqlı әlaqәdә olan obyektlәr toplusudur
Obyektlәr sistemidir ki, burada informasiya mәhsul kimi çıxış edir
Coğrafi cәhәtdәn birbirindәn uzaqlaşdırılmış kompüterlәr toplusudur
Mәhsulun yaradılması, saxlanılması, dәyişilmәsi vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn obyektlәr sistemi vә
hәmin mәhsulun ötürülümә kanallarıdır

18 İntranet ...... aiddir

•

Әrazi şәbәkәyә
Qlobal şәbәkәyә
Lokal şәbәkәyә
Korporativ informasiya sisteminә
Regional şәbәkәyә

19 Korporativ şәbәkә –

•

Kiçik sahәdә mәhdud sayda kompüterlәrin qarşılıqlı әlaqәsinin tәminatıdır
Bir birilә müәyyәn kanallar ilә birlәşәn vә qarşılıqlı әlaqәdә olan obyektlәr toplusudur
Obyektlәr sistemidir ki, burada informasiya mәhsul kimi çıxış edir
Paylanılmış arxitektura ilә mürәkkәb informasiya sistemidir
Mәhsulun yaradılması, saxlanılması, dәyişilmәsi vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn obyektlәr sistemi vә
hәmin mәhsulun ötürülümә kanallarıdır

20 Lokal şәbәkә –

•

Paylanılmış arxitektura ilә mürәkkәb informasiya sistemidir
Bir birilә müәyyәn kanallar ilә birlәşәn vә qarşılıqlı әlaqәdә olan obyektlәr toplusudur
Obyektlәr sistemidir ki, burada informasiya mәhsul kimi çıxış edir
Kiçik sahәdә mәhdud sayda kompüterlәrin qarşılıqlı әlaqәsinin tәminatıdır
Mәhsulun yaradılması, saxlanılması, dәyişilmәsi vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn obyektlәr sistemi vә
hәmin mәhsulun ötürülümә kanallarıdır

21 Kommunikasiya şәbәkәsi –
Paylanılmış arxitektura ilә mürәkkәb informasiya sistemidir
Bir birilә müәyyәn kanallar ilә birlәşәn vә qarşılıqlı әlaqәdә olan obyektlәr toplusudur

•

Obyektlәr sistemidir ki, burada informasiya mәhsul kimi çıxış edir
Mәhsulun yaradılması, saxlanılması, dәyişilmәsi vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn obyektlәr sistemi vә
hәmin mәhsulun ötürülümә kanallarıdır
Kiçik sahәdә mәhdud sayda kompüterlәrin qarşılıqlı әlaqәsinin tәminatıdır

22 İnformasiya şәbәkәsi –

•

Paylanılmış arxitektura ilә mürәkkәb informasiya sistemidir
Mәhsulun yaradılması, saxlanılması, dәyişilmәsi vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn obyektlәr sistemi vә
hәmin mәhsulun ötürülümә kanallarıdır
Bir birilә müәyyәn kanallar ilә birlәşәn vә qarşılıqlı әlaqәdә olan obyektlәr toplusudur
Obyektlәr sistemidir ki, burada informasiya mәhsul kimi çıxış edir
Kiçik sahәdә mәhdud sayda kompüterlәrin qarşılıqlı әlaqәsinin tәminatıdır

23 Şәbәkә –

•

Paylanılmış arxitektura ilә mürәkkәb informasiya sistemidir
Obyektlәr sistemidir ki, burada informasiya mәhsul kimi çıxış edir
Mәhsulun yaradılması, saxlanılması, dәyişilmәsi vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn obyektlәr sistemi vә
hәmin mәhsulun ötürülümә kanallarıdır
Bir birilә müәyyәn kanallar ilә birlәşәn vә qarşılıqlı әlaqәdә olan obyektlәr toplusudur
Kiçik sahәdә mәhdud sayda kompüterlәrin qarşılıqlı әlaqәsinin tәminatıdır

24 İnformasiya texnologiyaların evolyusiyasının beşinci etapı –

•

Radio, teleqraf, telefon
Yazı
Nitq
EHM
Kitabı çap edәn makinanın icadı

25 İnformasiya texnologiyaların evolyusiyasının dördüncü etapı –

•

EHM
Yazı
Nitq
Radio, teleqraf, telefon
Kitabı çap edәn makinanın icad edilmәsi

26 İnformasiya texnologiyaların evolyusiyasının üçüncü etapı –

•

EHM
Yazı
Nitq
Kitabı çap edәn makinanın icad edilmәsi
Radio, teleqraf, telefon

27 İnformasiya texnologiyaların evolyusiyasının ikinci etapı –

•

EHM
Kitabı çap edәn makinanın icad edilmәsi
Nitq
Yazı
Radio, teleqraf, telefon

28 İnformasiya texnologiyaların evolyusiyasının birinci etapı –

•

EHM
Kitabı çap edәn makinanın icad edilmәsi
Yazı

•

Nitq
Radio, teleqraf, telefon

29 İnformasiyanın daşıyıcısı:

•

İnformasiyanın maşın daşıyıcıları
Müxtәlif tәbiәtli dalğalar: akustik, elektromaqnit vә s.
İxtiyarı maddi әşya (kağız, daş vә s.)
Bütün cavablar düzdür
Müxtәlif vәziyyәtdә olan maddә: dәrәcә, molekulların konsentrasiyası vә s.

30 İnformasiyanın silinmә xassәsi –

•

İnformasiyanın öz mövcudluğunun formasını dәyişmәk qabiliyyәti
İnformasiyanın tükәnmәzliyi vә bitmәzliyi xarakteristikası
Yadda saxlayan xananın mәkan miqyası vә yadda saxlama zamanı
İnformasiyanın elә dәyişdirilmәsidir ki, bu zaman onun qәdәri azalır
İnformasiyanın surәt çıxarma qabiliyyәti

31 İnformasiyanın dәyişilmә xassәsi –

•

İnformasiyanın elә dәyişdirilmәsidir ki, bu zaman onun qәdәri azalır
İnformasiyanın tükәnmәzliyi vә bitmәzliyi xarakteristikası
Yadda saxlayan xananın mәkan miqyası vә yadda saxlama zamanı
İnformasiyanın öz mövcudluğunun formasını dәyişmәk qabiliyyәti
İnformasiyanın surәt çıxarma qabiliyyәti

32 İnformasiyanın ötürülmә xassәsi –

•

İnformasiyanın dәyişdirilmәsidir ki, bu zaman onun qәdәri azalır
İnformasiyanın tükәnmәzliyi vә bitmәzliyi xarakteristikası
Yadda saxlayan xananın mәkan miqyası vә yadda saxlama zamanı
İnformasiyanın surәt çıxarma qabiliyyәti
İnformasiyanın öz mövcudluğunun formasını dәyişmәk qabiliyyәti

33 İnformasiyanın yenidәn hasil edilmә xassәsi –

•

İnformasiyanın öz mövcudluğunun formasını dәyişmәk qabiliyyәti
İnformasiyanın elә dәyişdirilmәsidir ki, bu zaman onun qәdәri azalır
İnformasiyanın tükәnmәzliyi vә bitmәzliyi xarakteristikası
Yadda saxlayan xananın mәkan miqyası vә yadda saxlama zamanı
İnformasiyanın surәt çıxarma qabiliyyәti

34 İnformasiyanın yadda saxlanma xassәsi –

•

İnformasiyanın elә dәyişdirilmәsidir ki, bu zaman onun qәdәri azalır
İnformasiyanın surәt çıxarma qabiliyyәti
İnformasiyanın tükәnmәzliyi vә bitmәzliyi xarakteristikası
Yadda saxlayan xananın mәkan miqyası vә yadda saxlama zamanı
İnformasiyanın öz mövcudluğunun formasını dәyişmәk qabiliyyәti

35 İnformasiyanın xassәlәri:

•

Erqonomiklik
Bütün cavablar düzdür
Әlçatanlılıq
Releventlılıq
Mühafizәlik

36 İnformasiyanın xassәlәri:

•

Әlçatanlılıq
Aktuallıq
Tamlıq
Bütün cavablar düzdür
Hәqiqilik

37 İnformasiya –

•

Sistemin saxlanılması, tәkmillәşdirilmәsi vә inkişafı üçün istifadә edilәn biliklәrin bir hissәsi
Yığılan, saxlanılan, ötürülәn, istifadә edilәn mәlumatlar
Kimsә vә ya nәsә haqqında bilik vә ya mәlumatlar
Bütün cavablar düzdür
İşarә vә ya siqnal formasında ötürülәn mәlumatlar

38 Kәsilmәz çoxluq üçün zәruri kәsrlәrin sayı ........

•

Universaldır
Yeganәdir
Sonludur
Sonsuzdur
Unimodaldır

39 Diskret çoxluq üçün zәruri kәsrlәrin sayı ........

•

Sonsuzdur
Unimodaldır
Yeganәdir
Sonludur
Universaldır

40 αkәsrlәr anlayışının daxil edilmәsi ...

•

Düzgün cavab yoxdur
İstifadәçinin işini asanlaşdırır
Ümumi biliklәrinin çıxarılma prosesini sadәlәşdirir
Ekspert biliklәrinin çıxarılma prosesini sadәlәşdirir
Ekspert biliklәrinin çıxarılmasının yeganә üsuludur

41 Qeyrisәlis subnormal çoxluğun nüvәsi

•

Doludur
Subordinardır
Qeyriordinardır
Boş deyildir
Boşdur

42 Universal çoxluğun sәlis altçoxluğu A qeyrisәlis çoxluğun …… adlanır

•

Elementi
Mәnsubiyyәt funksiyası
Alqoritmi
Nüvәsi
Mәrkәzi

43 A qeyrisәlis çoxluğu : A={0/a,0.5/b,0.6/c,0.7/d,0.85/e}. Onun daşıyıcısı
{ c,}

•

{ c,d,e}
{b,c,d,e}
{a,b,c,d,e}
{ c,e}

44 A qeyrisәlis çoxluğun keçid nöqtәlәri

•

μ<0.5
μ=1
μ=0
μ=0.5
μ>0.5

45 Boş olmayan subnormal çoxluğu aşağıdakı düsturla normallaşdırrmaq olar

•

sup μ /μ
sup μ *μ
μ *sup μ
μ /sup μ
μ /supp μ

46 Qeyrisәlis çoxluq boşdur, әgәr

•

μ<0
μ<1
μ=1
μ=0
μ>0

47 sup μ<1olarsa qeyrisәlis çoxluq

•

Mәrkәzkәşdirilmişdir
Normalizә olunmuşdur
Normaldır
Subnormaldır
Sәlisdir

48 A qeyrisәlis çoxluğunun hündürlüyü 1 bәrabәr olarsa, bu çoxluq .....

•

Mәrkәzkәşdirilmişdir
Normalizә olunmuşdur
Subnormaldır
Normaldır
Sәlisdir

49 supμ kәmiyyәti A qeyrisәlis çoxluğun .......adlanır

•

Sahәsi
Genişliyi
Ölçüsü
Hündürlüyü
Hәcmi

50 Qeyrisәlis çoxluğun daşıyıcısı

•

Bütün cavablar düzdür
0 bәrabәr olan mәnsubiyyat funksiyasının nöqtәlәr altçoxluğudur
Mәnfi mәnsubiyyat funksiyasının nöqtәlәr altçoxluğudur
Müsbәt mәnsubiyyat funksiyasının nöqtәlәr altçoxluğudur

1 bәrabәr olan mәnsubiyyat funksiyasının nöqtәlәr altçoxluğudur

51 “O hәlә ki cavandır” ifadәsini necә müәyyәn etmәk olar?

•

Düzgün cavab yoxdur
0 vә 1 arasında qiymәtlәrin sonsuz sayı ilә
Bütün elementlәrin 0 vә ya 1lә kodlaşdırlıması kimi
[0,1] çoxluğunda bütün elementlәrin kodlaşdırlıması kimi
I = [0, 1] vahid intervalla

52 Mәnsubiyyәt funksiyası ............ işarә edir

•

Qeyrisәlis çoxluğun universallaşmasına
Çoxluğun kompleks әdәdlәrinә
Elementlәrin sayı vә ya çoxluğun qüvvәsinә
Altçoxluğa elementin mәnsubiyyәt dәrәcәsinә
İxtiyari nizamlanmış altçoxluqda qiymәtlәrin qәbul olunmasına

53 Adi çoxluqla qeyrisәlis çoxluğun arasında fәrq

•

[0,1]U[1,0] parçasında yerinә yetirilәn addımların sayı
[0,1] parçasında elementlәrin sonsuzluğu
İstifadә mürәkkәbliyi
Hansısa xassәsinә görә birmәnalı cavab yoxdur
Elementlәrin mәxsusi stukturlaşması

54 Qeyrisәlis sistemlәrin tәdqiqat mәrkәzinin dәyişdirilmәsi bir sıra problemlәrin yaranmasına gәtirib
çıxarmışdır:

•

Bütün cavablar düzdür
İşlәmәnin instrumental vasitәlәrinin yaradılması
Qeyrisәlis kompüterlәrin vә kontrollerlәrin element bazasının yaradılması
Qeyrisәlis hesablamaları üçün kompüterlәrin yeni arxitekturasının yaradılması
Qeyrisәlis idarә sistemlәrinin hesablanması vә mühәndis metodların işlәnilmәsi

55 Qeyrisәlis mәntiqin tәtbiq nöqtәlәri

•

Optimal qiymәt strategiyasının seçimi
Birja oyunları
Yeni bazarların tәhlili
Bütün cavablar düzdür
Siyasi reytinqlәrin qiymәtlәndirilmәsi

56 ................ laboratoriyası yapon kompaniyaları tәrәfindәn yaradılmışdır

•

ARPAnet
ASCC
CSI
LIFE
T&T

57 Qeyrisәlis mәntiqin inkişafının üçüncü dövrü

•

19952004
XXIci әsrin әәvvәlindәn
80ci illәrdәn bu günә kimi
80ci illәrin sonundan bu günә kimi
80ci illәrin ortasından

58 ................... işlәrindә texnikada qeyrisәlis mәntiqin tәtbiqinin nәzәri әsasları verilmişdi

•

B. Şvaynştaygerin
F. Mahlupun
L. Zadәnin
B. Koskonun
Y. Şumpeterin

59 Hansı ölkәlәrin tәdqiq qrupları qeyrisәlis idarә alqoritmlrindәn istifadә edәn müxtәlif tәtbiqi elektron
sistemlәrin yaradılması ilә ciddi mәşğul olmuşdular?

•

Rusiya vә Ukrayna
Norvec vә Almaniya
Sinqapur vә Kanada
ABŞ vә Yaponiya
Hindistan vә Min

60 Qeyrisәlis mәntiqin ikinci tәvәllüdü

•

1995 ildә ABŞda
80ci illәrin sonu
70ci illәr
80ci illәrin әvvәli
90ci illәrin әvvәli

61 Qeyrisәlis çoxluqlar aparatı harada tәtbiq olunur

•

İnteqral sxemlәrdә
Ekspert sistemlәrindә
Super EHMlәrdә
Seçkilәrin proqnozlaşdırılmasında
Yeni texnoloji sistemlәrdә

62 Yeni riyazi nәzәriyyәsinin inkişafının tәkanı

•

Arifmetikmәntiqi qurğunun işlәnilmәsi
Linuxun ӘSin yaradılması
Elmitexniki proqres
L. Zadәnin "Fuzzy Sets" işi
Muavr nәzәriyyәsinin yaradılması

63 Hәqiqi intellektual sistemin yaradılması üçün ..... zәruridir

•

Yeni proqramlaşdırma dili
Modellәrә arxalanan riyazi aparat
İxtisaslaşdırılmış personal
Mülahizәlәri düsturlara çevirәn yeni riyazi aparat
Riyazi düsturlar dili

64 Qeyrisәlis mәntiq yaranma ili

•

1977.0
1969.0
1973.0
1965.0
1968.0

65 Qeyrisәlis mәntiqin banisi

•

Leybnis
Ç. Bebic
C. fon Neyman
L. Zadә
A. Lavleys

66 Elmin әn vacib problemlәrindәn biri

•

İntellektual sistemin qurulmasının qeyri mümkünlüyü
Mütәxәssislәrin çatmamazlığı
Resursların çatmamazlığı
İnsanın tәxmini mülahizәlәrinin modellәrinin qurulması
Dәqiq modellәrin qurulması

67 "Beyin şturmu":

•

İşgüzar oyun
İmitasion oyun modeli
Rәqib tәkliflәrin müzakirәsi
Yeni ideyaların kollektiv generasiyası üçün ekspert metodu
Ekspertlәrin qiyabi sorğusu

68 Proqnoz ssenarisi:

•

Proqnozun ilkin yoxlanılmasının әsas metodu
Proqnoz obyektinin ilkin axtarış modeli
Uzunmüddәtli perspektivә normativ proqnoz
Proqnozlaşdırılan halın dәyişikliklәrin alternativ variantlarının tәsviri
Proqnoz analogiyasının növü

69 İnterpolyasiya 

•

Proqnoz tapşırığının müәyyәnlәşdirilmәsi
Әvvәlki vә sonrakı qiymәtlәrin nәzәrә alınması ilә göstәricilәrin namәlum qiymәtinin tapılması
İntellektual mәsәlәlәrin hәlli alqoritmlәrinin axtarışı
Proqnozun әsas metodunun ilkin yoxlanılması
Proqnoz layihәsinin hazırlanması mәrhәlәsi

70 Süni intellekt sahәsindә ilk araşdırmalar .... başlayıb:

•

20 әsrin 80cı illәrindә
20 әsrin 60ci illәrin sonunda
20 әsrin 40ci illәrin sonunda
20 әsrin 50ci illәrin sonunda
20 әsrin 70ci illәrin sonunda

71 Süni intellekt sahәsindә ilk tәdqiqatlar ... işlәnmәsi ilә bağlıdır

•

Kibernetik metodların
Produksion metodların
Alqoritmik metodların
Evristika metodların
Qәtnamәlәr metodların

72 "Qara qutu" kibernetikası әsasında ... әhatә edәn prinsip dayanır:
Mövcud faktlar әsasında obyektlәr arasında münasibәtlәrin qurulmasını
İnsan beyni ilә eyni olan strukturların aparat modellәşdirilmәsini
Hesablama planının hazırlanması mәsәlәlәrinin hәlli üçün xüsusi dilin yaradılmasını

•

•

İntellektual mәsәlәlәrin hәlli alqoritmlәrinin axtarışını
İnsan beyninә zidd olan strukturların aparat modellәşdirilmәsini

73 Neyrokibernetikanın әsasında ..... әhatә edәn prinsip durur:

•

Mövcud faktlar әsasında obyektlәr arasında münasibәtlәrin qurulması
Hesablama planının hazırlanması mәsәlәlәrinin hәlli üçün xüsusi dilin yaradılması
İntellektual mәsәlәlәrin hәlli alqoritmlәrinin axtarışı
İnsan beyni ilә eyni olan strukturlrın aparat modellәşdirilmәsi
İnsan beyninә zidd olan strukturların aparat modellәşdirilmәsi

74 Hazırda neyron şәbәkәlәrin yaradılması zamanı bu yanaşmalardan istifadә olunur:

•

Aparat, intellektual
Alqoritmik, ardıcıl, parallel
Statik, dinamik, andron
Aparat, proqram, hibrid
Xüsusi, hesablama, struktur

75 Neyrokibernetikanın fәaliyyәti müәyyәn elementlәrin yaradılması vә birlәşmәsini tәmin edәn vә .....
adlandırılan sistemlәrә yönәldilib:

•

Fraktal şәbәkә
Funksional şәbәkә
Mәntiqi şәbәkә
Neyron şәbәkә
Semantik şәbәkә

76 İntellektual mәsәlәlәrin hәlli alqoritminin axtarışı üçün nәzәrdә tutulan süni intellekt istiqamәti –

•

Neyron şәbәkә
Kibernetika
Neyrodinamika
"Qara qutu" kibernetikası
Neyrokibernetika

77 Mövcud faktlar әsasında obyektlәr arasında әlaqәlәri qurmaq üçün ........... istifadә edirlәr:

•

Relyasiyalardan
Faktlardan
Prosedurdan
Qaydalardan
Sorğulardan

78 Obyektlәr arasında konkret nisbәti müәyyәn edәn mülahizә:

•

Relyasiya
Qayda
Prosedur
Fakt
Sorğu

79 Biliklәrin aşkara çıxardılması vә tәhlili metodları:

•

Ardıcıllıq
Reqressiya
Tәsnifat
Bütün cavablar düzdür
Assosiasiya

80 Biliklәrin aşkara çıxardılması vә tәhlili metodları:

•

Klasterizasiya
Reqressiya
Tәsnifat
Bütün cavablar düzdür
Zaman ardıcıllıqları

81 Verilәnlәrin intellektual tәhlil texnologiyasının zәruri atributu

•

Data Mining
Prosessorların sürәtinin artırılması
Açıq arxitektura
Müştәriserver arxitekturası
Mur qanunu

82 Veriәnlәrin yığılmasının dәyişmәzliyi –

•

Verilәnlәr kateqoryalara birlәşdirilib vә tәsvir edilәn sahәlәrdә müvafiq saxlanılır
Bütün cavablar düzdür
Bir dәfә ambara düşәrkәn verilәnlar orada qalır vә dәyişdirilmir
Verilәnlәr bütün müәssisәnin tәlәblәrini ödәyir
Bir dәfә anbara düşәrkәn verilәnlar orada qalır vә dәyişdirilmir

83 İnteqrә olunma –

•

Bütün cavablar düzdür
Verilәnlәr bütün müәssisәnin tәlәblәrini ödәyir
Verilәnlәr kateqoryalara birlәşdirilib vә tәsvir edilәn sahәlәrdә müvafiq saxlanılır
“Anbar” anlayışını “tarixi” verilәnlәr toplusu kimi nәzәrdәn keçirilmәsidir
Bir dәfә ambara düşәrkәn verilәnlar orada qalır vә dәyişdirilmir

84 İnteqrә olunma –

•

Bütün cavablar düzdür
“Anbar” anlayışını “tarixi” verilәnlәr toplusu kimi nәzәrdәn keçirilmәsidir
Verilәnlәr kateqoryalara birlәşdirilib vә tәsvir edilәn sahәlәrdә müvafiq saxlanılır
Verilәnlәr bütün müәssisәnin tәlәblәrini ödәyir
Bir dәfә ambara düşәrkәn verilәnlar orada qalır vә dәyişdirilmir

85 Predmet yönümlülük –

•

Bütün cavablar düzdür
“Anbar” anlayışını “tarixi” verilәnlәr toplusu kimi nәzәrdәn keçirilmәsidir
Verilәnlәr bütün müәssisәnin tәlәblәrini ödәyir
Verilәnlәr kateqoryalara birlәşdirilib vә tәsvir edilәn sahәlәrdә müvafiq saxlanılır
Bir dәfә ambara düşәrkәn verilәnlar orada qalır vә dәyişdirilmir

86 Verilәnlәr anbarının xassәsi

•

Verilәnlәrin yığılmasının dәyişmәzliyi
İnteqrә olunma
Predmet yönümlülük
Bütün cavablar düzdür
Zamana bağlılıq

87 Yeni biliyin tapılması prosesinin uğurlu keçirilmәsi üçün .... mövcudluğu zәruridir
Bütün cavablar düzdür

•

OLAP sistemlәrin
Verilәnlәr bazalarının
Verilәnlәr anbarının
Üçölçülü kubların

88 Modellәrin növlәri:

•

Bütün cavablar düzdür
Elektron vә texniki
Abstrakt vә real
Proqnoz vә tәsvir
Effektiv vә analitik

89 Model –

•

Fiktiv kәmiyyәtlәrdir
Faydalı informasiya
Reallığın real tәqdim edilmәsi
Reallığın abstrakt tәqdim edilmәsi
Orta xarakteristikalardır

90 Riyazi statistika

•

Verilәnlәrin tәhlilindә әsas alәti rolunu oynayır
Orta xarakteristikalarlarla işlәyir
Fiktiv kәmiyyәtlәrlә işlәyir
Bütün cavablar düzdür
Әvvәlcәdәn formalaşmış hipotezlәrlә işlәyir

91 Data Mining –

•

"Verilәnlәrin qazılması"
İntellektual hesablamaların tәşkili
Verilәnlәrin tәhlili
Bütün cavablar düzdür
Verilәnlәrin elektron anbarlar konsepsiyası

92 Data Mining –

•

Bütün cavablar düzdür
Proqnozlaşdırma probleminin hәlli
Optimallaşdırma probleminin hәlli
Verilәnklәrin tәhlili
Avtoreqressiya modeli

93 Tәsadüfi kәmiyyәtlәrin paylanılması, onların orta qiymәtlәri, dispersiya....... aiddir

•

Bütün cavablar düzdür
Proqnozlaşdırma problemlәrinә
Optimallaşdırma problemlәrinә
Ehtimal modellәrinin parametrlәrinә
Avtoreqressiya modelinә

94 Cәdvәllәr, marşrutlar, planlar, inkişaf strategiyaları ....... aiddir

•

Bütün cavablar düzdür
Ehtimal modellәrinin parametrlәrinә
Proqnozlaşdırma problemlәrinә
Optimallaşdırma problemlәrinә

Avtoreqressiya modelinә

95 Valyuta mәzәnnәlәri, xammalın qiymәtlәndirilmәsi, firmanın gәliri, işsizlik sәviyyәsinin hesablanması
....... aiddir

•

Proqnozlaşdırma problemlәrinә
Avtoreqressiya modelinә
Ehtimal modellәrinin parametrlәrinә
Optimallaşdırma problemlәrinә
Bütün cavablar düzdür

96 Ehtimal modellәrinin parametrlәri

•

Bütün cavablar düzdür
Cәdvәllәr, marşrutlar, planlar, inkişaf strategiyaları
Valyuta mәzәnnәlәri, xammalın qiymәtlәndirilmәsi, firmanın gәliri, işsizlik sәviyyәsinin hesablanması
Tәsadüfi kәmiyyәtlәrin paylanılması, onların orta qiymәtlәri, dispersiya
Avtoreqressiya modeli

97 Optimallaşdırma problemlәrinә aiddir

•

Bütün cavablar düzdür
Tәsadüfi kәmiyyәtlәrin paylanılması, onların orta qiymәtlәri, dispersiya
Valyuta mәzәnnәlәri, xammalın qiymәtlәndirilmәsi, firmanın gәliri, işsizlik sәviyyәsinin hesablanması
Cәdvәllәr, marşrutlar, planlar, inkişaf strategiyaları
Avtoreqressiya modeli

98 Proqnozlaşdırma problemlәrinә aiddir

•

Bütün cavablar düzdür
Tәsadüfi kәmiyyәtlәrin paylanılması, onların orta qiymәtlәri, dispersiya
Cәdvәllәr, marşrutlar, planlar, inkişaf strategiyaları
Valyuta mәzәnnәlәri, xammalın qiymәtlәndirilmәsi, firmanın gәliri, işsizlik sәviyyәsinin hesablanması
Avtoreqressiya modeli

99 Analitik texnologiyanın sadә misalı

•

Optimallaşdırma
İnsan beyni tәrәfindәn informasiyanın emalı
Data Mining
Pifaqor teoremi
Proqnozlaşdırma

100 Kәsişmә әmәliyyatı ......әmәliyyatına müvafiqdir

•

İF AND ONLY IF
AND
NOT
OR
İFTHEN

101 Birlәşmә әmәliyyatı ......әmәliyyatına müvafiqdir

•

İF AND ONLY IF
OR
NOT
AND
İFTHEN

102 Tamamlayıcı әmәliyyatı ......әmәliyyatına müvafiqdir

•

İF AND ONLY IF
OR
AND
NOT
İFTHEN

103 Qeyri sәlis çoxluğun tamamlayıcısı

•

Düzgün cavab yoxdur
1/μ
1+μ
1μ
1*μ

104 İki qeyri sәlis çoxluqların kәsişmәsi

•

Mәnsubiyyәt funksiyalarının fәrqidir
Mәnsubiyyәt funksiyalarının cәmidir
Çoxluqların mәnsubiyyәt funksiyaları arasında maksimal olanıdır
Çoxluqların mәnsubiyyәt funksiyaları arasında minimal olanıdır
Mәnsubiyyәt funksiyalarının hasilidir

105 İki qeyri sәlis çoxluqların birlәşmәsi

•

Mәnsubiyyәt funksiyalarının fәrqidir
Mәnsubiyyәt funksiyalarının cәmidir
Çoxluqların mәnsubiyyәt funksiyaları arasında minimal olanıdır
Çoxluqların mәnsubiyyәt funksiyaları arasında maksimal olanıdır
Mәnsubiyyәt funksiyalarının hasilidir

106 A Qeyrisәlis çoxluğu B qeyrisәlis çoxluğuna bәrabәrdir, әgәr

•

Düzgün cavab yoxdur
μ А μ B=0
μА<μB
μА=μB
μ А + μ B=1

107 A Qeyrisәlis çoxluğu B qeyrisәlis çoxluğunun tәrkibindәdir, әgәr

•

Düzgün cavab yoxdur
μ А μ B=0
μА>μB
μА<μB
μ А + μ B=1

108 Bul cәbrindә iki A =

•

4A
A
А*А
A/2
2A

109 Bul mәntiqi belә tәqdim edir
Çoxluqlar vә siniflәr cәbri

•

Siniflәr toplusu
Çoxluqlar toplusu
Çoxluqlar cәbri
Siniflәr cәbri

110 Riyazi metodların mәntiqdә tәtbiqi ..... olduqda mümkündür olur

•

Düsturların vә dil obyektlәrinin qaydalarının mәcmusu
Düsturların qurulma qaydalarının mәcmusu
Fikirlәr mücәrrәd ifadә
Mülahizәlәr hansısa dәqiq dildә
Dil obyektlәrinin qaydalarının mәcmusu

111 “Bir düsturun düzgün, digәrlәrinin isә sәhv olması”nı hesab etmәyә imkan verәn qaydalar

•

Riyazi mәntiq
Praqmatizm
Sintaksis
Semantika
Oxşarlıq

112 Düsturların qurulması qaydalarının mәcmusu ....... adlanır

•

Riyazi mәntiq
Praqmatizm
Semantika
Sintaksis
Oxşarlıq

113 Riyazi mәntiqdә semantika 

•

Dilin obyektlәrinin vә düsturlarının qurulması qaydalar mәcmusudur
Dilin obyektlәrinin qurulması qaydalar mәcmusudur
Düsturların qurulması qaydalar mәcmusudur
“Bir düsturun düzgün, digәrlәrinin isә sәhv olması”nı hesab etmәyә imkan verәn qaydalardır
Düsturların anlayışını tәsvir edәn qaydalar mәcmusudur

114 Riyazi mәntiqdә sintaksis 

•

Dilin obyektlәrinin vә düsturlarının qurulması qaydalar mәcmusudur
Düsturların anlayışını tәsvir edәn qaydalar mәcmusudur
Dilin obyektlәrinin qurulması qaydalar mәcmusudur
Düsturların qurulması qaydalar mәcmusudur
“Bir düsturun düzgün, digәrlәrinin isә sәhv olması”nı hesab etmәyә imkan verәn qaydalardır

115 Riyazi mәntiq 

•

Çoxluqları öyrәnәn riyaziyyat bölmәsidir
Fәnni mәntiqdir
Teoremlәri öyrәnәn riyaziyyatın bölümüdür
Sübutları tәdqiq edәn elmdir
Metod üzrә riyaziyyatdır

116 “A” mülahizәsi: "Con fon Neyman EHMin memarıdır"; “B” mülahizәsi  " Düzbucaqlı dördbucağın
diaqonalları bәrabәrdir". Bu fikirlәrin ekvivalentliyi
"Con fon Neyman  EHMin memarıdır әgәr düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir"
"Әgәr Con fon Neyman  EHMin memarıdır, onda düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir "
"Con fon Neyman  EHMin memarıdır, vә düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir"

•

•

"Con fon Neyman  EHMin memarıdır onda vә yalnız onda ki, düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir"
"Con fon Neyman  EHMin memarıdır, vә ya düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir "

117 “A” mülahizәsi "Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur"; “B” mülahizәsi  "İki parallel xәttin ortaq
nöqtәsi yoxdur". Bu fikirlәrin implikasiyası

•

"Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur onda iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur".
"Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur vә ya iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur ".
"Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur vә iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur".
"Әgәr printer  informasiyanın çıxış qurğusudur onda iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur".
"Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur onda vә yalnız onda ki, iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur"

118 “A” mülahizәsi "Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur"; “B” mülahizәsi  "İki parallel xәttin ortaq
nöqtәsi yoxdur". Bu fikirlәrin dizyunksiyası:

•

"Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur onda iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur".
"Әgәr printer  informasiyanın çıxış qurğusudur onda iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur".
"Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur vә iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur".
"Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur vә ya iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur ".
"Printer  informasiyanın çıxış qurğusudur onda vә yalnız onda ki, iki parallel xәttin ortaq nöqtәsi yoxdur"

119 “A” mülahizәsi: "Con fon Neyman EHMin memarıdır"; “B” mülahizәsi  " Düzbucaqlı dördbucağın
diaqonalları bәrabәrdir". Bu fikirlәrin konyunksiyası

•

"Con fon Neyman  EHMin memarıdır әgәr düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir"
"Con fon Neyman  EHMin memarıdır, vә ya düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir "
"Әgәr Con fon Neyman  EHMin memarıdır, onda düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir "
"Con fon Neyman  EHMin memarıdır, vә düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir"
"Con fon Neyman  EHMin memarıdır onda vә yalnız onda ki, düzbucaqlı dördbucağın diaqonalları bәrabәrdir"

120 Ǝ! ............... Kvantorudur

•

«Hansısa» işarә edәn
Vahidlik
İxtiyarılık
Mövcudluq vә yeganәlilik
“İstәnilәn” işarә edәn

121 Ǝ  ............... kvantorudur

•

İxtiyarılık
«Hansısa» işarә edәn
“İstәnilәn” işarә edәn
Vahidlik
Mövcudluq

122 ∀  ............... kvantorudur

•

«Hansısa» işarә edәn
Ümumilik
İxtiyarilik
Bütün cavablar düzdür
“İstәnilәn” işarә edәn

123 Mülahizә ..... ola bilәr

•

Yalan
Mürәkkәb
Sadә

•

Bütün cavablar düzdür
Doğru

124 İdentik doğruluq –

•

Mәntiqi deduksiyanın әsasını tәşkil edәn qanun
Doğru vә ya yalan olması yalnız özünün qrammatik vә ya mәntiqi strukturundan irәli gәlәn fikir
Nәqli cümlәlәrdә ifadә olan doğru vә ya yalan fikir
Formalmәntiqi strukturuna görә mürәkkәb fikirlәrin doğru olma xassәsi
İdrak formasıdır ki, anlayışlar birbiri vasitәsilә tәyin olunur vә açılır

125 Mәntiqi qanun –

•

Formalmәntiqi strukturuna görә mürәkkәb fikirlәrin doğru olma xassәsi
Doğru vә ya yalan olması yalnız özünün qrammatik vә ya mәntiqi strukturundan irәli gәlәn fikir
Nәqli cümlәlәrdә ifadә olan doğru vә ya yalan fikir
Mәntiqi deduksiyanın әsasını tәşkil edәn qanun
İdrak formasıdır ki, anlayışlar birbiri vasitәsilә tәyin olunur vә açılır

126 Mülahizә –

•

Formalmәntiqi strukturuna görә mürәkkәb fikirlәrin doğru olma xassәsi
Doğru vә ya yalan olması yalnız özünün qrammatik vә ya mәntiqi strukturundan irәli gәlәn fikir
Nәqli cümlәlәrdә ifadә olan doğru vә ya yalan fikir
İdrak formasıdır ki, anlayışlar birbiri vasitәsilә tәyin olunur vә açılır
Mәntiqi deduksiyanın әsasını tәşkil edәn qanun

127 Analitik mülahizә –

•

Formalmәntiqi strukturuna görә mürәkkәb fikirlәrin doğru olma xassәsi
İdrak formasıdır ki, anlayışlar birbiri vasitәsilә tәyin olunur vә açılır
Nәqli cümlәlәrdә ifadә olan doğru vә ya yalan fikir
Doğru vә ya yalan olması yalnız özünün qrammatik vә ya mәntiqi strukturundan irәli gәlәn fikir
Mәntiqi deduksiyanın әsasını tәşkil edәn qanun

128 Mülahizә –

•

Formalmәntiqi strukturuna görә mürәkkәb fikirlәrin doğru olma xassәsi
Nәqli cümlәlәrdә ifadә olan doğru vә ya yalan fikir
Doğru vә ya yalan olması yalnız özünün qrammatik vә ya mәntiqi strukturundan irәli gәlәn fikir
İdrak formasıdır ki, anlayışlar birbiri vasitәsilә tәyin olunur vә açılır
Mәntiqi deduksiyanın әsasını tәşkil edәn qanun

129 «Qanunu bilmәmәk onun pozulmasına görә mәhsuliyyәtdәn azad etmir»  bu ...... nümunәsidir

•

İdentiklik qanunu
Әsaslılıq qanunu
Sofizm
Paralogizm
Ziddiyyәtsizlik qanunu

130 «Müvafiq vasitәlәrdәn istifadә edәrkәn insanı istәnilәn fikrә yönәltmәk mümkündür»  bu ......
nümunәsidir

•

İdentiklik qanunu
Әsaslılıq qanunu
Paralogizm
Sofizm
Ziddiyyәtsizlik qanunu

131 Paralogizm –

•

Fikirlәrin әsaslı, dәlilli olması tәlәbi
Mülahizәlәrin doğruluğu vә düzgünlüyü
Hәmsöhbәtә yalnış mәlumat vermәk üçün mәntiq qanunlarının süurlu pozulması
Mәntiq qanunlarının süursuz pozulması
Mülahizәlәr qanunu

132 Sofizm –

•

Fikirlәrin әsaslı, dәlilli olması tәlәbi
Mülahizәlәrin doğruluğu vә düzgünlüyü
Ümumi mәntiq qanunlarının süursuz pozulması
Hәmsöhbәtә yalnış mәlumat vermәk üçün mәntiq qanunlarının süurlu pozulması
Mülahizәlәr qanunu

133 Aşağıdakı әsaslara müvafiq olaraq mәntiq qanunlarını pozmaq olar

•

Bütün cavablar düzdür
Doğru vә yalan
Asılı vә müstәqil
Şüurlu vә şüursuz
Elementar vә mürәkәb

134 Kifayәtli әsas qanunu –

•

Mülahizә prosesindә hәr bir fikir özü özünә identik olmalıdır
İki birbirinә zidd olan mülahizәlәr eyni zamanda yalan ola bilmәz, әgәr onlardan biri zәruri doğrudursa
İki birbirinә zidd olan mülahizәlәr eyni zamanda doğru ola bilmәz
Әgәr ixtiyari fikrin kifayәtli әsası olarsa o, doğru ola bilәr
Düzgün cavab yoxdur

135 Istisna edilmiş üçüncü qanunu –

•

Düzgün cavab yoxdur
İki birbirinә zidd olan mülahizәlәr eyni zamanda doğru ola bilmәz
Mülahizә prosesindә hәr bir fikir özü özünә identik olmalıdır
İki birbirinә zidd olan mülahizәlәr eyni zamanda yalan ola bilmәz, әgәr onlardan biri zәruri doğrudursa
Әgәr ixtiyari fikrin kifayәtli әsası olarsa o, doğru ola bilәr

136 Ziddiyyәtsizlik qanunu–

•

Düzgün cavab yoxdur
İki birbirinә zidd olan mülahizәlәr eyni zamanda yalan ola bilmәz, әgәr onlardan biri zәruri doğrudursa
Mülahizә prosesindә hәr bir fikir özü özünә identik olmalıdır
İki birbirinә zidd olan mülahizәlәr eyni zamanda doğru ola bilmәz
Әgәr ixtiyari fikrin kifayәtli әsası olarsa o, doğru ola bilәr

137 İdentiklik qanunu–

•

Düzgün cavab yoxdur
İki birbirinә zidd olan mülahizәlәr eyni zamanda yalan ola bilmәz, әgәr onlardan biri zәruri doğrudursa
İki birbirinә zidd olan mülahizәlәr eyni zamanda doğru ola bilmәz
Mülahizә prosesindә hәr bir fikir özü özünә identik olmalıdır
Әgәr ixtiyari fikrin kifayәtli әsası olarsa o, doğru ola bilәr

138 Mәntiqi tәfәkkürün xassәlәri
Әsaslılıq

•

Ziddiyyәtsizlik
Müәyyәnlik
Bütün cavablar düzdür
Ardıcıllıq

139 Klassik mәntiqin әsas qanunları

•

Kifayәtli әsas
Ziddiyyәtsizlik
İdentiklik
Bütün cavablar düzdür
İstisna edilmiş üçüncü

140 Maksimultiplekativ kompozisiyası düsturu

•

μAB (x,z)=maxminz{μ А (x,y), μВ(х,у)}
μA◦B (x,z)=minmaxх{μ А (x,y), μВ(x,z)}
μA◦B(x,z)=minmaxу{μА (x,y), μВ(x,z)}
μA*B=supz{ μA(x,y), μB(y,z)}
μAB (x,z)=maxminу{μ А (x,y), μВ(х,у)}

141 Minimaks kompozisiyası düsturu

•

μAB (x,z)=maxminz{μ А (x,y), μВ(х,у)}
μA◦B (x,z)=minmaxх{μ А (x,y), μВ(x,z)}
μA◦B(x,z)=minmaxу{μА (x,y), μВ(x,z)}
μ A◦B(x,z)=minmaxz{μА(x,y), μВ(x,z)}
μAB (x,z)=maxminу{μ А (x,y), μВ(х,у)}

142 Maksimin kompozisiyası düsturu

•

μAB (x,z)=maxminz{μ А (x,y), μВ(х,у)}
μA*B (x,z)=minmaxх{μ А (x,y), μВ(x,z)}
μA*B(x,z)=minmaxу{μА (x,y), μВ(x,z)}
μAB(x,z)=maxminz{μА(x,y), μВ(y,z)}
μAB (x,z)=maxminу{μ А (x,y), μВ(х,у)}

143 Qeyrisәlis nisbәtin qlobal proyeksiyasının düsturu

•

maxminz{μa(x,y), μb(y,z)}
maxх maxyμ(x,y)
μ(x)=maxyμ(x,y)
h(R)=maxх maxyμ(x,y)= maxymaxхμ(x,y)
maxymaxхμ(x,y)

144 Qeyrisәlis nisbәtin ikinci proyeksiyasının düsturu

•

maxminz{μa(x,y), μb(y,z)}
maxх maxyμ(x,y)
μ(x)=maxyμ(x,y)
μ(x)=max хμ(x,y)
maxymaxхμ(x,y)

145 Qeyrisәlis nisbәtin birinci proyeksiyasının düsturu

•

maxminz{μa(x,y), μb(y,z)}
maxх maxyμ(x,y)
max хμ(x,y)
μ(x)=maxyμ(x,y)

maxymaxхμ(x,y)

146 Nisbәt aşağıdakı cәdvәl üzәrindә qurulub (x1,y1)=0,1 (x1,y2)=0,2 (x1,y3)=1 (x1,y4)=0,7 (x2, y1)=0,2
(x2,y2)=0,9 (x2,y3)=0 (x2, y4)=0,3 ) (x3,y1)=0,3 (x3,y2)=0,9 (x3, y3)=0 (x3,y4)=0 (x4,y1)=0,2 (x4,y2)=0,1
(x4, y3)=1, (x4,y4)=0,5 (x5,y1)=0,6, (x5,y2)=0,8 (x5,y3)=0,9 (x5,y4)=1 (x6,y1)=0,4 (x6,y2)=0,3 (x6,y3)=1
(x6,y4)=0. Veirlәn qeyrisәlis nisbәtin nüvәsini tapın

•

(x1,y4), (x2,y2), (x3,y2) (x4,y3) (x5, y1)(x5,y2) (x5, y3), (x5, y4), (x6,y3)
(x1,y4), (x2,y2), (x3,y2) (x4,y3) (x5, y1)(x5,y2)
x1,y3), (x2,y2), (x4,y3)
(x1,y3), (x2,y2), (x4,y3), (x5,y4), (x6,y3)
(x5,y2)

147 А=0/1+0.15/2+0.3/3+0.5/4+0.4/5+0/6 qeyrisәlis çoxluğun nüvәsi

•

Core A={5}
Core A={5,6}
Core A={5}
Core A=Ø
Core A={4,5}

148 А=0/1+0.15/2+0.3/3+0.5/4+1/5+0/6 qeyrisәlis çoxluğun nüvәsi

•

Core A={5}
Core A={5,6}
Core A={2,3,5}
Core A={5}
Core A={4,5}

149 А=0/1+0.15/2+0.3/3+0.5/4+0.4/5+0/6 qeyrisәlis çoxluğun hündürlüyü

•

1.0
0.15
0.0
0.5
0.3

150 А=0/1+0.15/2+0.3/3+0.5/4+1/5+0/6 qeyrisәlis çoxluğun hündürlüyü

•

0.5
0.15
0.0
1.0
0.3

151 Qeyrisәlis çoxluğun hündürlüyü

•

Supp μA(x)
Min μA(x)
Inf μA(x)
Sup μA(x)
Max μA(x)

152 А0.25=0/1+0.15/2+0.3/3+0.5/4+1/5+0/6 qeyrisәlis çoxluğun kәsrlәrini tәyin edin

•

А0.25={4,5,6}
А0.25={1, 2,3,4,5,6}
А0.25={1,2,3}
А0.25={3,4,5}

А0.25={4,5 }

153 А0.45=0/1+0.15/2+0.3/3+0.5/4+1/5+0/6 qeyrisәlis çoxluğun kәsrlәrini tәyin edin

•

А 0.45={4,5,6}
А0.45={1, 2,3,4,5,6}
А0.45={1,2,3}
А0.45={4,5 }
А0.45={3,4,5,6}

154 А=0/1+0.15/2+0.3/3+0.5/4+1/5+0/6 qeyrisәlis çoxluğun universumu

•

X={3,6}
X={2,3,4,5}
X={1,6}
X={1, 2,3,4,5,6}
X={1 }

155 А={x|xᴇX,μA(x)=1/x2} qeyrisәlis çoxluq hansı formada verilmişdir

•

Ardıcıllıq
Qarışıq qraf
Lebeq inteqralı
Analitik
Sadalama

156 А=0/1+0.15/2+0.3/3+0.5/4+1/5+0/6 qeyrisәlis çoxluq hansı formada verilmişdir

•

Ardıcıllıq
Qarışıq qraf
Lebeq inteqralı
Sadalama
Analitik

157 Mәnsubiyyәt funksiyasının mәnası nәdir?

•

Universum gücünün müqayisә dәrәcәsi
Elementin universuma mәnsubiyyәt dәrәcәsi
Qeyrisәlis çoxluqlar arasında mәsafә
Qonşu elementlәr arasındakı mәsafә
Göstәrilәn xüsusiyyәtlәrin varlığı dәrәcәsi

158 Mәnsubiyyәt funksiyası –

•

(yᴇX)[ μA(x) ᴇ{0,1}]
(yᴇX)(μA(x) ᴇ[0,1])
(yᴇX)[ μA(y) ᴇ[10,11]]
(xᴇX)( μA(x) ᴇ[0,1])
(xᴇX)[ μA(x) ᴇ(0,1)]

159 "Universum" hansı riyazi obyektdir?

•

İnikas
Funksiyaların intervalı
Qeyrisәlis çoxluq
Klassik çoxluq
Vektorlar matrisı

160 Qeyrisәlis çoxluq –

•

A=[(μA(x),x)|xᴇX, μA: x→[0,1]]
A={(μA(x),x)|xᴇX, μA: x→(0,1]}
A={(μA(x),x2)|xᴇX, μA: x→[0,1]}
A={(μA(x),x)|xᴇX, μA: x→[0,1]}
A={(μA(x),x)|xᴇX, μA: x→[0,1)}

161 Qeyrisәlis modellәşdirmәnin әsas mәrhәlәlәri

•

Qeyrisәlis vә çoxölçülü informasiya ilә iş prosesini xarakterizә edir
Sistemli modellәşdirmәnin mәrhәlәlәri ilә üstüstә düşür, lakin modelin korreksiya mәrhәlәsi yoxdur
Sistemli modellәşdirmәnin әsas mәrhәlәlәri ilә üstüstә düşür
Qeyrisәlis informasiya ilә iş prosesini xarakterizә edir
Sistemli modellәşdirmәnin mәrhәlәlәri ilә üstüstә düşür, lakin prosesә modelin inteqrasiya mәrhәlәsi әlavә olunub

162 "Qeyrisәlis model" 

•

Qeyrisәlis mәntiq, qeyrisәlis çoxluqlar, çoxmәnalı mәntiq әsasında qurulmuş obyektin informasiyamәntiqi
modeli
İnteqral hesablanma әsasında qurulmuş obyektin mәntiqi modeli
Qraflar nәzәriyyәsi әsasında qurulmuş obyektin informasiya modeli
Qeyrisәlis mәntiq nәzәriyyәsi әsasında qurulmuş obyektin informasiyamәntiqi modeli
Çoxluqlar cәbri әsasında qurulmuş obyektin informasiya modeli

163 Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib. Operatorun
çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.5/1 + 0.2/2 + 0.7/3 + 0.7/4; K(1) = 0.1/2 + 0.1/3 + 0.6/4; K(2) = 0.3/1
+ 0.5/2 + 0.1/3 + 0.3/4; K(3) = 0.1/1 + 0.1/3 + 0.2/4; K(4) = 0.1/4

•

0.18/1+ 0.36/2+ 0.18/3+ 0.7/4
0.14/1+ 0.35/2+ 0.14/3+ 0.32/4
0.08/1+ 0.16/2+ 0.02/3+ 0.56/4
0.07/1+ 0.1/2+ 0.07/3+ 0.3/4
0.3/1+ 0.6/2+ 0.1/3+ 0.8/4

164 1. Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib.
Operatorun çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.1/1 + 1/2 + 0.5/3 + 1/4; K(1) = 0.1/2 + 0.1/3 + 0.6/4;
K(2) = 0.3/1 + 0.6/2 + 0.1/3 + 0.8/4; K(3) = 0.2/1 + 0.4/2 + 0.1/3 + 0.2/4; K(4) = 0.2/1 + 0.5/2 + 0.1/3 +
0.2/4

•

0.18/1+ 0.36/2+ 0.18/3+ 0.7/4
0.14/1+ 0.35/2+ 0.14/3+ 0.32/4
0.08/1+ 0.16/2+ 0.02/3+ 0.56/4
0.3/1+ 0.6/2+ 0.1/3+ 0.8/4
0.07/1+ 0.1/2+ 0.07/3+ 0.3/4

165 Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib. Operatorun
çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.7/1 + 0.1/2 + 0.6/3 + 0.4/4; K(1) = 0.2/1 + 0.5/2 + 0.2/3 + 0.2/4; K(2)
= 0.1/1 + 0.1/3 + 0.2/4; K(3) = 0.1/1 + 0.1/3 + 0.2/4; K(4) = 0.3/1 + 0.5/2 + 0.1/3 + 0.8/4

•

0.18/1+ 0.36/2+ 0.18/3+ 0.7/4
0.3/1+ 0.6/2+ 0.1/3+ 0.8/4
0.08/1+ 0.16/2+ 0.02/3+ 0.56/4
0.14/1+ 0.35/2+ 0.14/3+ 0.32/4
0.07/1+ 0.1/2+ 0.07/3+ 0.3/4

166 Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib. Operatorun
çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.1/1 + 0.6/2 + 0.8/3 + 0.2/4; K(1) = 0.3/1 + 0.4/2 + 0.2/3 + 0.3/4; K(2)
= 0.1/1 + 0.1/2 + 0.2/4; K(3) = 0.1/1 + 0.2/2 + 0.7/4; K(4) = 0.3/1 + 0.5/2 + 0.1/3 + 0.8/4
0.18/1+ 0.36/2+ 0.18/3+ 0.7/4

•

0.3/1+ 0.6/2+ 0.1/3+ 0.8/4
0.14/1+ 0.35/2+ 0.14/3+ 0.32/4
0.08/1+ 0.16/2+ 0.02/3+ 0.56/4
0.07/1+ 0.1/2+ 0.07/3+ 0.3/4

167 Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib. Operatorun
çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.2/1 + 0.6/2 + 0.6/3 + 0.4/4; K(1) = 0.1/1 + 0.1/2 + 0.7/4; K(2) = 0.3/1
+ 0.5/2 + 0.2/3 + 0.3/4; K(3) = 0.1/2 + 0.1/4; K(4) = 0.2/1 + 0.4/2 + 0.1/3 + 0.2/4

•

0.18/1+ 0.45/2+ 0.16/3+ 0.56/4
0.18/1+ 0.4/2+ 0.08/3+ 0.56/4
0.07/1+ 0.14/2+ 0.07/3+ 0.49/4
0.18/1+ 0.3/2+ 0.12/3+ 0.18/4
0.18/1+ 0.36/2+ 0.12/3+ 0.48/4

168 Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib. Operatorun
çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.3/1 + 0.8/2 + 0.1/3 + 0.9/4; K(1) = 0.1/3 + 0.1/4; K(2) = 0.2/1 + 0.5/2
+ 0.2/3 + 0.7/4; K(3) = 0.1/4; K(4) = 0.2/1 + 0.5/2 + 0.1/3 + 0.2/4

•

0.18/1+ 0.3/2+ 0.12/3+ 0.18/4
0.18/1+ 0.4/2+ 0.08/3+ 0.56/4
0.07/1+ 0.14/2+ 0.07/3+ 0.49/4
0.18/1+ 0.45/2+ 0.16/3+ 0.56/4
0.18/1+ 0.36/2+ 0.12/3+ 0.48/4

169 Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib. Operatorun
çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.6/1 + 0.6/2 + 0.1/3 + 0.6/4; K(1) = 0.2/1 + 0.4/2 + 0.1/3 + 0.2/4; K(2)
= 0.3/1 + 0.6/2 + 0.2/3 + 0.8/4; K(3) = 0.1/2 + 0.1/3 + 0.1/4; K(4) = 0.1/2 + 0.6/4

•

0.18/1+ 0.3/2+ 0.12/3+ 0.18/4
0.18/1+ 0.4/2+ 0.08/3+ 0.56/4
0.07/1+ 0.14/2+ 0.07/3+ 0.49/4
0.18/1+ 0.36/2+ 0.12/3+ 0.48/4
0.18/1+ 0.45/2+ 0.16/3+ 0.56/4

170 Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib. Operatorun
çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.8/1 + 0.2/2 + 0.6/3 + 0.1/4; K(1) = 0.2/1 + 0.5/2 + 0.1/3 + 0.7/4; K(2)
= 0.2/1 + 0.6/2 + 0.1/3 + 0.7/4; K(3) = 0.3/1 + 0.4/2 + 0.1/3 + 0.3/4; K(4) = 0.1/1 + 0.1/3 + 0.2/4

•

0.07/1+ 0.14/2+ 0.07/3+ 0.49/4
0.18/1+ 0.3/2+ 0.12/3+ 0.18/4
0.18/1+ 0.45/2+ 0.16/3+ 0.56/4
0.18/1+ 0.36/2+ 0.12/3+ 0.48/4
0.18/1+ 0.4/2+ 0.08/3+ 0.56/4

171 Qeyrisәlisliyi artıran Ф operatorunun K nüvәsi vә E= {1,2,3,4} universal çoxluğu verilib. Operatorun
çoxluğa tәsirini müәyyәn etmәli. A = 0.7/1 + 0.1/2 + 0.6/3 + 0.1/4; K(1) = 0.1/1 + 0.2/2 + 0.1/3 + 0.7/4; K(2)
= 0.3/1 + 0.4/2 + 0.2/3 + 0.3/4; K(3) = 0.1/1 + 0.1/2 + 0.1/3 + 0.7/4; K(4) = 0.3/1 + 0.5/2 + 0.1/3 + 0.8/4

•

0.18/1+ 0.3/2+ 0.12/3+ 0.18/4
0.18/1+ 0.36/2+ 0.12/3+ 0.48/4
0.18/1+ 0.4/2+ 0.08/3+ 0.56/4
0.07/1+ 0.14/2+ 0.07/3+ 0.49/4
0.18/1+ 0.45/2+ 0.16/3+ 0.56/4

172 0.5dәn çox olan mәnsubiyyәt funksiyasını çoxaldan vә 0.5dan az olan mәnsubiyyәt funksiyasını
azaldan әmәliyyat
Birlәşmә

•

Gәrilmә
Konsentrasiya
Kontrast intensifikasiya
Kәsişmә

173 Әgәr qeyrisәlis çoxluğun dәrәcәsi kәsr әdәddirsә, onda ....... әmәliyyatını alırıq

•

Kontrast intensifikasiya
Kәsişmә
Konsentrasiya
Gәrilmә
Birlәşmә

174 Әgәr qeyrisәlis çoxluğun dәrәcәsi müsbәt tam әdәddirsә, onda ....... әmәliyyatını alırıq

•

Kontrast intensifikasiya
Kәsişmә
Gәrilmә
Konsentrasiya
Birlәşmә

175 Әgәr qeyrisәlis çoxluğun dәrәcәsi tam әdәddirsә, onda ....... әmәliyyatını alırıq

•

Kontrast intensifikasiya
Kәsişmә
Gәrilmә
Konsentrasiya
Birlәşmә

176 А=0.1/а+0.9/b+1/c+0.5/d+1/e qeyrisәlis çoxluğu verilib. Onun xassәlәri:

•

Daşıyıcısız çoxluq
Hündürlüksüz çoxluq
Unimodal, normal
Qeyriunimodal, normal
Nüvәsiz çoxluq

177 А=0.1/а+0.9/b+0.2/c+0.5/d+0/e qeyrisәlis çoxluğu verilib. Onun xassәlәri:

•

Daşıyıcısız çoxluq
Hündürlüksüz çoxluq
Unimodal, normal
Qeyriunimodal, subnormal
Nüvәsiz çoxluq

178 А=0.1/а+0.9/b+1/c+0.5/d+0/e qeyrisәlis çoxluğu verilib. Onun xassәlәri:

•

Daşıyıcısız çoxluq
Hündürlüksüz çoxluq
Unimodal, subnormal
Unimodal, normal
Nüvәsiz çoxluq

179 А=0.1/а+0.9/b+1/c+0.5/d+0/e qeyrisәlis çoxluğu verilib. Onun keçid nöqtәsi

•

1.0
a, d, c, d, e
c
d

a, d, c, d

180 А=0.1/а+0.9/b+1/c+0.5/d+0/e qeyrisәlis çoxluğu verilib. Onun daşıyıcısı

•

d
a, d, c, d, e
c
a, d, c, d
1.0

181 А=0.1/а+0.9/b+1/c+0.5/d+0/e qeyrisәlis çoxluğu verilib. Onun hündürlüyü

•

d
a, d, c, d, e
c
1.0
a, d, c, d

182 А=0.1/а+0.9/b+1/c+0.5/d+0/e qeyrisәlis çoxluğu verilib. Onun nüvәsi

•

d
c
a, d, c, d, e
a, d, c, d
1.0

183 А1=0.7/2+1/3+0.6/4; В2=0.8/3+1/4+0.5/6; А1+ В2=

•

0.7/5+0.8/6+1/7+0.6/8+0.5/9+0.5/10
0.7/5+0.8/6+1/7+0.6/8
1/7+0.6/8+0.5/9+0.5/10
0.7/5+0.8/6+1/7
0.7/5+0.8/6+1/7+0.6/8+0.5/9

184 А1=0.7/2+1/3+0.6/4; В2=0.8/3+1/4+0.5/6; А1◦ В2=

•

0.6/15+0.5/8+0.8/9+0.5/18+0.1/24
0.7/6+0.7/8+0.8/9+1/12+0.6/16+0.5/18+0.5/24
0.7/8+0.8/9+1/12+0.6/16+0.5/18
0.7/6+0.7/8+0.8/9+0.5/18+0.5/24
0.7/15+0.7/8+0.8/9+0.5/18+0.5/24

185 θ[μA, μB]=

•

Bütün cavablar düzgündür
sup min(μA, μB)
sup max(μA, μB)
max(μA, μB)
min(μA, μB)

186 Qeyrisәlis D=d(A, B) әdәdi ..... mәnsubiyyәt funksiyası ilә tәyin edilir:

•

α=φ[μA, μB]
μ=θ[μA, μB]
μ=θ[1,1]
μ=θ[0,1]
μ2=θ[μA, μB]

187 Ümumilәşdirmә prinsipi kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

Devid Rokfeller
Con Rotşild
Stiv Cobs
Lui Paskal
L. Zadә

188 А qeyrisәlis әdәd…………., әgәr μ=1 şәrti yalnız bir nöqtә üçün yerinә yetirilir

•

Normaldır
Unimodaldır
Sabitdir
Qarşılıqlı әlaqәlidir
Universaldır

189 А qeyrisәlis әdәd normaldır, әgәr

•

u= α
μ=1
μ=0
μ=n
α=u

190 Qeyrisәlis әdәd ………. , әgәr μ=1

•

Genişlәndirilmişdir
Normaldır
Sabitdir
Bәrabәrdir
Müvafiqdir

191 Linqvistik dәyişәnin strukturu

•

Qeyrimüәyyәnliklәr
Cavabların hamısı düzdür
Ibtidai terminlәr
Markerlәr
NOT, AND, OR

192 Әdәdi linqvistik dәyişәn ...

•

Cavabların hamısı düzdür
Ölçülәn baza dәyişәnidir
Ölçülmәyәn baza dәyişәnidir
Bütün baza dәyişәnlәridir
Bütün әdәdi dәyişәnlәridir

193 Linqvistik dәyişәnin baza termçoxluğu....

•

Linqvistik dәyişәnin adının tәyin edilmәsidir
Qeyrisәlis dәyişәnlәrin adlarını tәqdim edәn onun qiymәtlәr toplusudur
Elementlәrin tәşkil olunması prosesini tәsvir edәn sintaksik prosedurdur
Linqvistik dәyişәnin yeni qiymәtini tәşkil edәn semantik prosedurdur
Linqvistik dәyişәnin adıdır

194 Linqvistik dәyişәn:

•

<β, U, X> toplusu
<β,T, U, G,M> toplusu
Zaman, fәza, materiya

toplusu
toplusu

195 Qeyrisәlis dәyişәn:

•

<β,T, U, G,M> toplusu
<β, U, X> toplusu
Zaman, fәza, materiya
toplusu
toplusu

196 Defazzifikasiya metodunu ............. nәzәrә alarkәn seçmәk lazımdır

•

Sistemin tәkamül nәzәriyyәsini
Bütün cavablar düzdür
Mәsәlәnin semantikasını
Sistemin vәziyyәtini
Ehtimallar nәzәriyyәsinin qaydalarını

197 Funksiya vasitәsilә .................... tәqdim edilir

•

Diskret riyaziyyat
Qeyrisәlis mәntiqi әmәliyyatlar
Aristotel mәntiqi
Çoxqiymәtli mәntiq
Ehtimallar nәzәriyyәsi

198 Qeyrisәlis mәntiqi әmәliyyatlar................vasitәsilә tәqdim edilir

•

Vektor
Funksiya
Cәdvәl
Çoxluq
Parça

199 Hәqiqәtlik dәrәcәsinin qiymәtlәri

•

0 vә ya 1
[0,1]
{0,1}
Dogru vә ya yalan
0.1

200 Hansı mәnyiqdә hәqiqәtlik dәrәcәsi kәmiyyәtlәrindәn istifadә olunur?

•

Aristotel mәntiqi
Qeyrisәlis
Diskret riyaziyyat
Ehtimallar nәzәriyyәsi
Çoxqiymәtli mәntiq

201 Qeyrisәlis mәntiqdә ..... kәmiyyәtlәrindәn istifadә olunur

•

Adi dәyişәn
Yalan vә doğru
0 vә ya 1
Bütün cavablar düzdür
Hәqiqәtlik dәrәcәsi

202 Klassik mәntiqdә ......... kәmiyyәtlәrdәn istifadә olunur

•

Лингвистической переменной
Все ответы верны
Hәqiqәt vә yalan
Hәqiqәtlik dәrәcәlәri
Kәsirlәr vә mәnsubiyyәtlәr

203 Klassik mәntiqdә hәr әmәliyyat ........... ilә verilib

•

Mükәmmәl dizyunktiv normal forma
Hәqiqәtlik cәdvәli
Konyunksiya, dizyunksiya, inkar, implikasiya
Konyunksiya, dizyunksiya, inkar
Mükәmmәl konyunktiv normal forma

204 Konyunksiya, dizyunksiya vә inkar ....... realizasiyası üçün kifayәtdir

•

Mülahizәlәr hesablanmasının
Predikatlar hesablanmasının
Propozisional hesablanmanın
Kvantifikatorların
Sinergetikanın

205 Mülahizәlәr hesablanmasının realizasiyası üçün ............ әmәliyyatdan istifadә kifayәtdir

•

Hәqiqәtlik cәdvәli
Konyunksiya, dizyunksiya, inkar, implikasiya
Mükәmmәl dizyunktiv normal forma
Mükәmmәl konyunktiv normal forma
Konyunksiya, dizyunksiya, inkar

206 Mülahizәlәr hesablanmasının realizasiyası üçün ............ әmәliyyatdan istifadә kifayәtdir

•

6.0
5.0
3.0
4.0
2.0

207 Qeyrisәlis çoxluq ........ dәyişәnin hәr qiymәtinә müvafiqdir

•

Ehtimal
Linqvistik
Cümlәnin semantik
Cümlәnin praqmatik
Cümlәnin sintaksik

208 Linqvistik dәyişәnin hәr qiymәtinә müәyyәn ............ müvafiqdir

•

(0,1) parçası
Qeyrisәlis çoxluq
Sәlis çoxluq
{0,1} çoxluğu
[0,1] parçası

209 Әgәr dәyişәnin qiymәtlәri dәqiq әdәdlәrdirsә, o,............... dәyişәn olur
Bütün cavablar düzdür

•

•

Adi
Sәlis
Cümlәnin sintaksik
Tәbii dil interfeysinin

210 Hansı dәyişәn adidir?

•

Әgәr o, insanın qeyrisәlis fikirlәrindә istifadә olunarsa
Әgәr onun qiymәtlәri dәqiq әdәdlәrdirsә
Әgәr onun qiymәtlәri (0,1) parçasındandır
Әgәr onun qiymәtlәri [0,1] parçasındandır
Әgәr onun qiymәtlәri {0,1} çoxluğundandır

211 Әgәr dәyişәn insanın qeyrisәlis fikirlәrindә istifadә olunarsa o, ..........dәyişәn olur

•

Sәlis
Linqvistik
Bütün cavablar düzdür
Tәbii dil interfeysinin
Cümlәnin sintaksik

212 Hansı dәyişәn linqvistik olur?

•

Әgәr onun qiymәtlәri {0,1} çoxluğundandır
Әgәr onun qiymәtlәri dәqiq әdәdlәrdirsә
Әgәr onun qiymәtlәri (0,1) parçasındandır
Әgәr o, insanın qeyrisәlis fikirlәrindә istifadә olunarsa
Әgәr onun qiymәtlәri [0,1] parçasındandır

213 Tәbii dil sözlәri ............. qiymәtlәridir

•

Bütün cavablar düzdür
Linqvistik dәyişәnin
Sәlis dәyişәnin
Cümlәnin sintaksik
Tәbii dil interfeysinin

214 Linqvistik dәyişәnin qiymәtlәri

•

(0,1) parçası
[0,1] parçası
Tәbii dil sözlәri
0 vә ya 1
{0,1} çoxluğu

215 Aristotel mәntiqi, çoxqiymәtli mәntiq, ehtimallar nәzәriyyәsi, diskret riyaziyyat............elminin әsasında
durur

•

Әdәdi metodlar
Qeyrisәlis mәntiq
Çoxölçülü sistemlәrin qurulması
Statistika
Ekonometrika

216 Qeyrisәlis mәntiq әsasında ...... ideyaları durur

•

Diskret riyaziyyat
Bütün cavablar düzdür
Aristotel mәntiqi

Çoxqiymәtli mәntiq
Ehtimallar nәzәriyyәsi

217 Biliklәr әsasәnda nәticә

•

Nәticәdә istifadә olunan hәr bir ifadәnin ehtimal şәklindә hәqiqilik qiymәti .
Biliklәr bazasında ifadәlәr kimi saxlanılan nәticә
Müәyyәn strukturda informasiyanın axtarışını vә saxlanılmasını tәmin edәn proqram vasitәlәri mәcmusu
Yeni informasiya vahidlәrin mәlum olanlardan alınması
“Sağlam düşüncә” әsasında alınmş nәticә

218 Tәbii nәticә

•

Müәyyәn strukturda informasiyanın axtarışını vә saxlanılmasını tәmin edәn proqram vasitәlәri mәcmusu
Nәticәdә istifadә olunan hәr bir ifadәnin ehtimal şәklindә hәqiqilik qiymәti .
“Sağlam düşüncә” әsasında alınmş nәticә
Yeni informasiya vahidlәrin mәlum olanlardan alınması
Hazır ifadәlәr mәcmusuna ixtiyari ifadәnin daxil olmasının yoxlanılması

219 Ehtimal nәticә

•

Yeni informasiya vahidlәrin mәlum olanlardan alınması
Nәticәdә istifadә olunan hәr bir ifadәnin ehtimal şәklindә hәqiqilik qiymәti .
Hazır ifadәlәr mәcmusuna ixtiyari ifadәnin daxil olmasının yoxlanılması
Qәrar qaydalarının formalaşması üçün misal vә kontrmisallar mәcmusu
Müәyyәn strukturda informasiyanın axtarışını vә saxlanılmasını tәmin edәn proqram vasitәlәri mәcmusu

220 Nәticә

•

Yeni informasiya vahidlәrin mәlum olanlardan alınması
Yeni informasiya vahidlәrin mәlum olanlardan alınması
Müәyyәn strukturda informasiyanın axtarışını vә saxlanılmasını tәmin edәn proqram vasitәlәri mәcmusu
Hazır ifadәlәr mәcmusuna ixtiyari ifadәnin daxil olmasının yoxlanılması
Qәrar qaydalarının formalaşması üçün misal vә kontrmisallar mәcmusu

221 Öyrәdici seçim

•

Qәrar qaydalarının formalaşması üçün misal vә kontrmisallar mәcmusu
Yeni informasiya vahidlәrin mәlum olanlardan alınması
Müәyyәn strukturda informasiyanın axtarışını vә saxlanılmasını tәmin edәn proqram vasitәlәri mәcmusu
Hazır ifadәlәr mәcmusuna ixtiyari ifadәnin daxil olmasının yoxlanılması
Hәlledici qaydaların formalaşması üçün misal vә kontrmisallar mәcmusu

222 İntensional biliklәr bazası

•

Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın şәbәkә tәsviri
“11”, “1M”, “MM” tiplәrdә münasibәtlәrlә bağlı olan informasiya vahidlәri
İxtiyari problem oblastı üçün xas olan ümumi qanunauyğunluqların tәsviri vә bu oblastdan mәsәlәlәrin
qoyuluşları vә hәllәri metodları
Xarici mühit haqqında konstant faktlar mәcmusu
Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın şәbәkә tәsviri

223 Biliklәr bazası

•

Xarici mühit haqqında konstant faktlar mәcmusu
EHMin yaddaşında mürәkkәb strukturlaşdırılmış informasiya vahidlәrinin axtarışını, saxlanılmasını vә
yazılmağını tәmin edәn aparat vasitәlәri mәcmusu
Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın şәbәkә tәsviri
“11”, “1M”, “MM” tiplәrdә münasibәtlәrlә bağlı olan informasiya vahidlәri
Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın şәbәkә tәsviri

224 Ekstensional verilәnlәr bazası

•

EHMin yaddaşında informasiyanın axtarışını, saxlanılmasını vә yazılmağını tәmin edәn aparat vasitәlәri
mәcmusu
Xarici mühit haqqında konstant faktlar mәcmusu
Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın şәbәkә tәsviri
“11”, “1M”, “MM” tiplәrdә münasibәtlәrlә bağlı olan informasiya vahidlәri
Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın şәbәkә tәsviri

225 Şәbәkә verilәnlәr bazası

•

Müәyyәn cәdvәllәr әsasında qurulmuş informasiyanın qәbul edilmiş tәsviri
Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın şәbәkә tәsviri
“11”, “1M”, “MM” tiplәrdә münasibәtlәrlә bağlı olan informasiya vahidlәri
Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın şәbәkә tәsviri
EHMin yaddaşında informasiyanın axtarışını, saxlanılmasını vә yazılmağını tәmin edәn aparat vasitәlәri
mәcmusu

226 Relyasiya verilәnlәr bazası

•

Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın iyerarxik tәsviri
“11”, “1M”, “MM” tiplәrdә münasibәtlәrlә bağlı olan informasiya vahidlәri
Xarici mühit haqqında konstant faktlar mәcmusu
Müәyyәn cәdvәllәr әsasında qurulmuş informasiyanın qәbul edilmiş tәsviri
EHMin yaddaşında informasiyanın axtarışını, saxlanılmasını vә yazılmağını tәmin edәn aparat vasitәlәri
mәcmusu

227 İyerarxik verilәnlәr bazası

•

EHMin yaddaşında informasiyanın axtarışını, saxlanılmasını vә yazılmağını tәmin edәn aparat vasitәlәri
mәcmusu
Müәyyәn münasibәtlәr әsasında qurulmuş informasiyanın iyerarxik tәsviri
Xarici mühit haqqında konstant faktlar mәcmusu
“11”, “1M”, “MM” tiplәrdә münasibәtlәrlә bağlı olan informasiya vahidlәri
Müәyyәn cәdvәllәr әsasında qurulmuş informasiyanın qәbul edilmiş tәsviri

228 Verilәnlәr bazası

•

İnformasiyanın cәdvәl şәklindә tәqdim olunması
İnformasiyanın iyerarxik tәsnifatı
Bütün cavablar düzdür
EHMin yaddaşında informasiyanın axtarışını, saxlanılmasını vә yazılmağını tәmin edәn aparat vasitәlәri
mәcmusu
Xarici mühit haqqında mәlumatlar

229 Klaster analiz

•

Dәrin sintaktik strukturuna keçid
Klasterlәrә elementlәrә parçalanması
Hazır ifadәlәr mәcmusuna ixtiyari ifadәnin daxil olmasının yoxlanılması
Bәzi tәbii dildә cümlәnin sintaktik strukturunun qurulması
Mәhdud tәbii dildә mәtnlәrin anlaşılması

230 Analiz

•

Tәdqiqat növüdür ki, bu zaman obyektlәrin elementlәri öyrәnilir
Tәdqiqat növüdür ki, bu zaman obyektlәr arası әlaqәlәr öyrәnilir
Bütün cavablar düzdür
Tәdqiqat növüdür ki, bu zaman real obyekt hissәlәrә parçalanır
Tәdqiqat növüdür ki, bu zaman düşünülәn obyekt hissәlәrә parçalanır

231 Genetik alqoritmdә

•

Oyrәtmә modellәrindә istifadә edilәn proses tәşkil olunur
Bütün cavablar düzdür
Alternativ hәllәr müqayisә olunur vә “populyasiyada” maksimal çәkiyә malik olanı qalır
Qәrarın qәbulu üçün mutasiya vә krossoverә bәnzәr mexanizmlәrdәn istifadә olunur
Tәbiәtdә müşahidә olunan evolyusuya prosesi tәşkil olunur

232 Genetik alqoritmdә qararın seçimi üçün ....... oxşar mexanizmlәrdәn istifadә olunur

•

Bütün cavablar düzdür
Mutasiya vә krossoverә
Yaşama vә tәbii seçimә
Öyrәnmә modellәrinә
Klassifikasiya vә klasterizasiyaya

233 Suni beyin

•

Sinir hüceyrәlәri arasında әlaqәlәr modeli
İnsan beynini әvәz edәn hipotetik qurğu
Beyinә mәlum olan xassәlәrin süni vasitәlәrlә tәkrarı
Sinir hüceyrәlәrinin işini imitasiya edәn xüsusi alqoritmlәr
Bütün cavablar düzdür

234 İnsanla EHMin ünsiyyәtini tәmin edәn vasitәlәrdәn ibarәt olan interfeys

•

Kibernetika
Ekspert sistemlәri
İntellektual interfeys
Tәbii dil interfeysi
Süni intellekt

235 İntellektual interfeys

•

Tәbii dildә intellektual sistem ilә ünsiyyәtә imkan verәn proqram vә aparat vasitәlәri mәcmusu
İnsanla EHMin ünsiyyәtini tәmin edәn vasitәlәrdәn ibarәt olan interfeys
Maşın tәrәfdәn insana xas olan mәsәlәlәri hәll etmәk üçün funksional imkanlar
İntellektual sistemlәrin insan funksiyaların yerinә yetirmәk xassәsi
İntellektual sayılan insan fәaliyyәtinin modellәşdirilmәsi üzrә elmi istiqamәt

236 Tәbii dil interfeysinin tәrkibinә daxildir

•

Cavabların sintezi
Bütün cavablar düzdür
Lüğәtlәr
Linqvistik prosessor
Mәtnlәrin tәhlili

237 Tәbii dildә intellektual sistem ilә ünsiyyәtә imkan verәn proqram vә aparat vasitәlәri mәcmusu

•

Mәtnlәrin tәhlili
Tәbii dil interfeysi
Süni intellekt
Ekspert sistemlәri
Kibernetika

238 Tәbii dil interfeysi
İntellektual sayılan insan fәaliyyәtinin modellәşdirilmәsi üzrә elmi istiqamәt

•

•

Tәbii dildә intellektual sistem ilә ünsiyyәtә imkan verәn proqram vә aparat vasitәlәri mәcmusu
Düzgün davranışın modellәşdirilmәsi üçün elmi disiplin
Maşın tәrәfdәn insana xas olan mәsәlәlәri hәll etmәk üçün funksional imkanlar
İntellektual sistemlәrin insan funksiyaların yerinә yetirmәk xassәsi

239 İntellektual sayılan insan fәaliyyәtinin modellәşdirilmәsi üzrә elmi istiqamәt

•

Ekspert sistemlәri
Süni intellekt
Mәtnlәrin tәhlili
Tәbii dil interfeysi
Kibernetika

240 Süni intellekt

•

İntellektual sistemlәrin insan funksiyaların yerinә yetirmәk xassәsi
İntellektual sayılan insan fәaliyyәtinin modellәşdirilmәsi üzrә elmi istiqamәt
Düzgün davranışın modellәşdirilmәsi üçün elmi disiplin
Bütün cavablar düzdür
Maşın tәrәfdәn insana xas olan mәsәlәlәri hәll etmәk üçün funksional imkanlar

241 Biliklәrin çıxardılması, әldә edilmәsi, tәqdimatı vә manipulyasiyası

•

Linqvistik prosessor
Biliklәr mühәndisliyi
Kibernetika
Tәbii dil interfeysi
Mәtnlәrin tәhlili

242 Biliklәr mühәndisliyi

•

Süni intellekt sistemlәrinin yaradılmasına yönәlmiş modellәr vә mütodlar mәcmusu
Ekspert sistemlәrinin yaradılması ilә bağlı olan süni intellekt elmlәrinin sahәsi
Bütün cavablar düzdür
Biliklәrin çıxardılması, әldә edilmәsi, tәqdimatı vә manipulyasiyası
Ekspert sistemlәrinin yaradılması üçün әsas

243 Biliklәr bazasının layihәlәndirilmәsi vә predmet oblastı haqqında onun doldurulması üzrә mütәxәssis

•

Ekspert
Biliklәr üzrә mühәndis
Hәll edici
İstifadәçi
Mәntiq mütәxәssisi

244 Biliklәr üzrә mühәndis

•

Biliklәrin çıxardılması üzrә mütәxәssis
Bütün cavablar düzdür
Biliklәr bazasının layihәlәndirilmәsi vә predmet oblastı haqqında onun doldurulması üzrә mütәxәssis
Ekspert vә biliklәr bazası arasında vasitәçi
Süni intellekt üzrә mütәxәssis

245 Mәxsusi müşahidәlәrdәn ümumi qanunauyğunluqlara keçid

•

Konyunksiya
Dizyunksiya
İstisna edilmiş üçüncü
İnduksiya

İmplikasiya

246 İnduksiya

•

Biliklәrin çıxardılması, әldә edilmәsi, tәqdimatı vә manipulyasiyası
Mәxsusi müşahidәlәrdәn ümumi qanunauyğunluqlara keçid
Biliklәrin tәdim etmә metodu
Biliklәr bazasının layihәlәndirilmәsi vә predmet oblastı haqqında onun doldurulması
Müxtәlif mәnbәlәrdәn biliklәrin tәşkil edilmәsi

247 Birinci ifadә doğru, ikincisi isә yalan olduqda nәticә ifadәsi yalandır

•

İnduksiya
İmplikasiya
Konyunksiya
Dizyunksiya
İstisna edilmiş üçüncü

248 İmplikasiya

•

İmplikasiyanın standart işarәsi: →
İki ifadә üçün mәntiqi әmәliyyatdır
Bütün cavablar düzdür
Birinci ifadә doğru, ikincisi isә yalan olduqda nәticә ifadәsi yalandır
Düzgün cavab yoxdur

249 Biliklәrin çıxardılması

•

İntellektual sistemin әn vacib xüsusiyyәtidir
Ekspert sistemlәrin yaradılmasında istifadә olunur
Müxtәlif mәnbәlәrdәn biliklәrin tәşkil edilmәsindә istifadә olunur
İntellektual sistemin fәaliyyәt zamanı toplanılr
Sistemdә aprior olaraq saxlanılır

250 Mütәxәssislәrdәn predmet oblastı haqqında informasiyanın alınması

•

İntellektual biliklәr
Biliklәrin çıxardılması
Ekspert biliklәri
Evristik biliklәr
Mәntiqi nәticәlәr

251 Biliklәrin çıxardılması

•

Proqram vә aparat modellәşdirmә
Müxtәlif mәnbәlәrdәn biliklәrin әldә edimәsi
Biliklәrin tәqdim olunma formasının seçilmәsi
Mütәxәssislәrdәn predmet oblastı haqqında informasiyanın alınması
Ekspert sistemlәrin yaradılmasının әsası

252 Müәyyәn predmet oblastında mütәxәssisin biliklәri

•

İstifadәçi biliklәri
İntellektual biliklәr
Evristik biliklәr
Ekspert biliklәri
Mәntiqi nәticәlәr

253 İntellektual sistemin fәaliyyәt zamanı toplanan biliklәr

•

İstifadәçi biliklәri
İntellektual biliklәr
Ekspert biliklәri
Evristik biliklәr
Mәntiqi nәticәlәr

254 Ekspert biliklәr

•

Obyektlәr çoxluğunda münasibәtlәrin daxil edilmәsi
Tәbii dildә intellektual sistem ilә ünsiyyәtә imkan verәn proqram vә aparat vasitәlәri mәcmusu
İntellektual sistemin fәaliyyәt zamanı toplanan biliklәr
Müәyyәn predmet oblastında mütәxәssisin biliklәri
Riyazi mәntiqin öyrәnilmә obyekti

255 Evristik biliklәr

•

Müәyyәn predmet oblastında mütәxәssisin biliklәri
Obyektlәr çoxluğunda münasibәtlәrin daxil edilmәsi
Riyazi mәntiqin öyrәnilmә obyekti
Tәbii dildә intellektual sistem ilә ünsiyyәtә imkan verәn proqram vә aparat vasitәlәri mәcmusu
İntellektual sistemin fәaliyyәt zamanı toplanan biliklәr

256 Prosedur biliklәri kimi tәsvir edilir

•

Biliklәr
Müxtәlif instruksiyalar
Predmet oblastında tipik mәsәlәlәrin hәlli üçün prosedurlar
Bütün cavablar düzdür
Metodikalar

257 Predmet oblastı haqqında biliklәri bazaya .......daxil edir

•

Bütün cavablar düzdür
İstifadәçi
Ekspert
Biliklәr üzrә mühәndis
Hәll edici

258 Predmet oblastı haqqında biliklәrә daxildir

•

Predmet oblastında tipik mәsәlәlәrin hәlli üçün prosedurlar
Predmet oblastına aid olan qanunauyğunluqlar
aid olan faktlar
Bütün cavablar düzdür
Proseslәr arasında mümkün әlaqәlәr haqqında hipotezlәr

259 İkili inkar qanunu

•

«А» «А» vә ya «qeyri А» mülahizәlәri arasında birinin mütlәq doğru olmasından ibarәt olan klassik mәntiq
qanunudur
Tәsdiq edir ki, (A V ¬A) ifadәsi eyniliklә hәqiqidir
Әnәnәvi formal sistemlәr üçün sәciyyәvi olan mülahizәlәrin baza qanunu
⌐⌐A =A
Tәnqidә mәruz qalıb vә konstruktiv riyazi mәntiq tәrәfindәn qәbul edilmir

260 “İstisna olunmuş üçüncü” qanunu
«А» vә ya «qeyri А» mülahizәlәri arasında birinin mütlәq doğru olmasından ibarәt olan klassik mәntiq qanunudur
Tәsdiq edir ki, (A V ¬A) ifadәsi eyniliklә hәqiqidir

•

Әnәnәvi formal sistemlәr üçün sәciyyәvi olan mülahizәlәrin baza qanunu
Bütün cavablar düzdür
Tәnqidә mәruz qalıb vә konstruktiv riyazi mәntiq tәrәfindәn qәbul edilmir

261 İntellektual sistemin biliklәr bazasında saxlanılan predmet oblastı haqqında mәlumatlar mәcmusudur

•

Praqmatik biliklәr
Teoremin sübutu
Predmet oblastı haqqında biliklәr
Prosedur biliklәr
Biliklәr

262 Verilәn predmet oblastında mәsәlәlәrin hәlli metodları haqqında biliklәr

•

Prosedur biliklәr
Teoremin sübutu
Predmet oblastı haqqında biliklәr
Praqmatik biliklәr
Biliklәr

263 İntellektual sistemin biliklәr bazasında saxlanılan predmet oblastı haqqında mәlumatlar mәcmusudur

•

Prosedur biliklәr
Biliklәr
Teoremin sübutu
Predmet oblastı haqqında biliklәr
Praqmatik biliklәr

264 Әvvәlcәdәn sübüt edilmiş düsturlardan verilәn düsturun mәntiqi hәrәkәti

•

Prosedur biliklәr
Predmet oblastı haqqında biliklәr
Biliklәr
Teoremin sübutu
Praqmatik biliklәr

265 Problem vә ya predmet haqqında tam tәsviri tәşkil edәn mәlumatlar mәcmusudur

•

Prosedur biliklәr
Predmet oblastı haqqında biliklәr
Teoremin sübutu
Biliklәr
Praqmatik biliklәr

266 Prosedur biliklәr

•

Sübutlar axtarışı mәqsәdli müddәası ilә başlayan nәticәdir
Problem vә ya predmet haqqında tam tәsviri tәşkil edәn mәlumatlar mәcmusudur
Verilәn predmet oblastında mәsәlәlәrin hәlli metodları haqqında biliklәr
Prosedur şәklindә intellektual sistemin yaddaşında saxlanılan biliklәrdir
Tәdqiq edilmiş oblastdakı nәticәnin oxshar oblasta aparılmasıdır

267 Praqmatik biliklәr

•

Növbәti şәrtlәrin aksiom kimi alınmasından sonra nәticәnin kәsilmәsidir
Tәdqiq edilmiş oblastdakı nәticәnin oxshar oblasta aparılmasıdır
Problem vә ya predmet haqqında tam tәsviri tәşkil edәn mәlumatlar mәcmusudur
Verilәn predmet oblastında mәsәlәlәrin hәlli metodları haqqında biliklәr
Sübutlar axtarışı mәqsәdli müddәası ilә başlayan nәticәdir

268 Predmet oblastı haqqında biliklәr

•

İntellektual sistemin biliklәr bazasında saxlanılan predmet oblastı haqqında mәlumatlar mәcmusudur
Problem vә ya predmet haqqında tam tәsviri tәşkil edәn mәlumatlar mәcmusudur
Tәdqiq edilmiş oblastdakı nәticәnin oxshar oblasta aparılmasıdır
Sübutlar axtarışı mәqsәdli müddәası ilә başlayan nәticәdir
Növbәti şәrtlәrin aksiom kimi alınmasından sonra nәticәnin kәsilmәsidir

269 Biliklәr

•

Bütün cavablar düzdür
Sübutlar axtarışı mәqsәdli müddәası ilә başlayan nәticәdir
Tәdqiq edilmiş oblastdakı nәticәnin oxshar oblasta aparılmasıdır
Problem vә ya predmet haqqında tam tәsviri tәşkil edәn mәlumatlar mәcmusudur
Növbәti şәrtlәrin aksiom kimi alınmasından sonra nәticәnin kәsilmәsidir

270 Teoremin sübutu

•

Bütün cavablar düzdür
Sübutlar axtarışı mәqsәdli müddәası ilә başlayan nәticә
Tәdqiq edilmiş oblastdakı nәticәnin oxshar oblasta aparılması
Әvvәlcәdәn sübüt edilmiş düsturlardan verilәn düsturun mәntiqi hәrәkәti
Növbәti şәrtlәrin aksiom kimi alınmasından sonra nәticәnin kәsilmәsi

271 Dizyunksiya

•

∨ işarәsi ilә tәsvir edilir
İlkin ifadәlәr yalan olduqda nәticә ifadәsi yalandır
n> 2 ifadәlәr üçün mәntiqi әmәliyyatdır
Bütün cavablar düzdür
İki mümkün qiymәtdәn maksimal olanına bәrabәrdir

272 Ağacın xüsusi növüdür ki, burada bir vә ya bir neçә zirvә mәqsәdlәrә müvafiqdir

•

İntensional mәntiq
Qraf
Nәticә ağacı
Mәqsәdlәr ağacı
Karno kartları

273 Mәqsәdlәr ağacı

•

İntellektual sayılan insan fәaliyyәtinin sahәlәrini modellәşdirir
Problem haqqında tam tәsvir kimi tәqdim olunur
Determinә seçim kömәyilә yerinә yetirilir
Ağacın xüsusi növüdür ki, burada bir vә ya bir neçә zirvә mәqsәdlәrә müvafiqdir
Predmet oblastı haqqında mәlumatı mütәxәssis tәrәfindәn alır

274 Hәllәr ağacı ilә hәrәkәt

•

Müәyyәn prosedurlar vasitәsilә yerinә yetirilir
Mәqsәdi situasiyaya müvafiq yolu göstәrir
Tәsadüfi vә ya uğur haqqında lokal informasiya әsasında aparılır
Bütün cavablar düzdür
Әvvәlcәdәn keçmiş qovşaqlara qayıdışın mәnasını özüdә daşıyır

275 Hәllәr ağacı ilә hәrәkәt
İntellektual sayılan insan fәaliyyәtinin sahәlәrini modellәşdirir

•

Problem haqqında tam tәsvir kimi tәqdim olunur
Determinә seçim kömәyilә yerinә yetirilir
Tәsadüfi vә ya uğur haqqında lokal informasiya әsasında aparılır
Predmet oblastı haqqında mәlumatı mütәxәssis tәrәfindәn alır

276 Hәllәr vә alternativlәrdәn ibarәt olan strukturdur

•

İntensional mәntiq
Qraf
Nәticә ağacı
Hәllәr ağacı
Karno kartları

277 Mәntiqi nәticәnin ağac şәklindә tәqdim edilmәsi

•

İntensional mәntiq
Hәllәr ağacı
Qraf
Nәticә ağacı
Karno kartları

278 (X, R) cütlüyü, X – zirvәlәrdir; R – binar münasibәtdir

•

İntensional mәntiq
Hәllәr ağacı
Nәticә ağacı
Qraf
Karno kartları

279 Hәllәr ağacı

•

Bütün cavablar süzdür
(X, R) cütlüyüdür, X – zirvәlәrdir; R – binar münasibәtlәrdir
dörtlüyüdür: S – aksiomdur; A – qeyriterminal simvollar çoxluğudur; B – terminal simvollar çoxluğudur; P –
nәticә qaydaları
Hәllәr vә alternativlәrdәn ibarәt olan strukturdur
Mәntiqi nәticәnin ağac şәklindә tәqdim edilmәsidir

280 . Nәticә ağacı

•

Bütün cavablar süzdür
(X, R) cütlüyüdür, X – zirvәlәrdir; R – binar münasibәtlәrdir
dörtlüyüdür: S – aksiomdur; A – qeyriterminal simvollar çoxluğudur; B – terminal simvollar çoxluğudur; P –
nәticә qaydaları
Mәntiqi nәticәnin ağac şәklindә tәqdim edilmәsidir
Hәllәr vә alternativlәrdәn ibarәt olan strukturdur

281 Әgәr x1 ∈ X vә x2 ∈ X zirvәlәri arasında R münasibәti vardırsa, onda x1 R x2 üçlüyü .................

•

Qrafın marşrutu
Qrafın yolu
Qrafın zirvәsi
Qrafın tәrәfi
Qrafın konturu

282 Qraf
Bütün cavablar süzdür
Mәntiqi nәticәnin ağac şәklindә tәqdim edilmәsidir

•

dörtlüyüdür: S – aksiomdur; A – qeyriterminal simvollar çoxluğudur; B – terminal simvollar çoxluğudur; P –
nәticә qaydaları
(X, R) cütlüyüdür, X – zirvәlәrdir; R – binar münasibәtlәrdir
Hәllәr vә alternativlәrdәn ibarәt olan strukturdur

283 Formal qrammatika

•

Bütün cavablar süzdür
Mәntiqi nәticәnin ağac şәklindә tәqdim edilmәsidir
(X, R) cütlüyüdür, X – zirvәlәrdir; R – binar münasibәtlәrdir
dörtlüyüdür: S – aksiomdur; A – qeyriterminal simvollar çoxluğudur; B – terminal simvollar çoxluğudur; P –
nәticә qaydaları
Hәllәr vә alternativlәrdәn ibarәt olan strukturdur

284 Mülahizә  mәntiqi ifadәdir ki, onunla bağlı iddia etmәk olar ki, bu

•

Bütün cavablar düzdür
Doğrudur vә ya yalandır
Doğrudur vә yalandır
Ya doğrudur, ya yalandır
Yalan oduqda doğrudur

285 Düz nәticә

•

Bütün cavablar düzdür
Sübutlar axtarışı mәqsәdli müddәası ilә başlayan nәticә
Tәdqiq edilmiş oblastdakı nәticәnin oxshar oblasta aparılnası
İlkin aksiomlarda mәqsәd müddәasına aparan nәticә
Növbәti şәrtlәrin aksiom kimi alınmasından sonra nәticәnin kәsilmәsi

286 Analogiya üzrә nәticә

•

Növbәti şәrtlәrin aksiom kimi alınmasından sonra nәticәnin kәsilmәsi
Nәticәli olması şәrtlәrinin araşdırılması
Sübutlar axtarışı mәqsәdli müddәası ilә başlayan nәticә.
Tәdqiq edilmiş oblastdakı nәticәnin oxshar oblasta aparılnası
Şәrtlәrin yeni mәqsәdli müddәalar kimi qәbul olunması vә axtarış prosesinin davam edilmәsi

287 Әks nәticә

•

Növbәti şәrtlәrin aksiom kimi alınmasından sonra nәticәnin kәsilmәsi
Nәticәli olması şәrtlәrinin araşdırılması
Sübutlar axtarışı mәqsәdli müddәası ilә başlayan nәticә
Bütün cavablar düzdür
Şәrtlәrin yeni mәqsәdli müddәalar kimi qәbul olunması vә axtarış prosesinin davam edilmәsi

288 Qeyrisәlis nәticә

•

Müәyyәn strukturda informasiyanın axtarışını vә saxlanılmasını tәmin edәn proqram vasitәlәri mәcmusu
Nәticәdә istifadә olunan hәr bir ifadәnin ehtimal şәklindә hәqiqilik qiymәti .
“Sağlam düşüncә” әsasında alınmş nәticә
Qeyrisәlis kvantor vә mәnsubiyyәt funksiyalarda istifadә ilә nәticә
Yeni informasiya vahidlәrin mәlum olanlardan alınması

289 Biliyin qeyrimüәyyәnliyi kimi başa düşülür

•

Natamamlıq
Bütün cavablar doğrudur
Şübhәli olma
İkimәnalılıq

Qeyrisәlislik

290 İstifadә olunan mәlumat vә biliklәr növlәri üzrә ekspert sistemlәri bölünür:

•

Determinә olunmuş vә qeyrimüәyyәn
Peşәkar vә qeyripeşәkar
Mәslәhәt verәn vә kömәk edәn
Statik vә dinamik
Analitik vә sintetik

291 Ekspert sistemlәrindә bilik bazası

•

Nәzәrdәn keçirilәn sahәni tәsvir edәn uzunmüddәtli mәlumatların vә bu sahәni mәqsәdәuyğun dәyişdirәn
qaydaların saxlanılması üçün nәzәrdә tutulub
Verilәnlәrin paylanılmış emalı tәlәblәrinә cavab verәn rabitә kanalları ilә vahid sistemә birlәşmiş kompüter vә
terminallar mәcmusudur
Müәssisәdә informasiya sisteminin tәşkilini tәnzimlәyәn hüquqi normaların mәcmusundan ibarәtdir
Sәnәdlәrin unifikasiya sistemlәrinin, informasiya axınlarının sxemlәrinin vә informasiyanın kodlaşdırılması vә
tәsnifatının vahid sistem mәcmusudur, hәmçinin, mәlumat bazalarının qurulması metodologiyasıdır
Zәruri giriş verilәnlәr vә hesablama alqoritmlәri әsaslanan struktur informasiya

292 Bilik bazasını formalaşdırır

•

Ekspertlәr vә bilik üzrә mühәndislәr
Layihәlәrin proqram idarә edilmәsi
İstifadәçilәr
Verilәnlәr anbarı
Müxtәlif axtarış sistemlәri

293 Ekspert sistemi 

•

İqtisadi mәsәlәlәr sinfinә dәstәk sistemidir
Biliyi emal edәn intellektual sistemdir
Toplanan biliklәr әsasında mürәkkәb mәsәlәlәri hәll etmәyә imkan verәn intellektual sistemdir
Qәrar qәbul etmәk üçün relevant informasiyanın axtarışını hәyata keçirәn intellektual sistemdir
İstehsalattәsәrrüfat funksiyalarının icrası zamanı formalaşan vә idarә edilәn sistem tәrәfindәn idarә edәn sistemә
ötürülәn informasiya axınlarıdır

294 Davranış modelinin әks edilmәsinә vә dinamik mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş obyektlәr arasında
mübadilәni hәyata keçirәn modellәr 

•

Ekspert sistemlәri
Produksion modellәr
Mәntiqi modellәr
Freym modellәr
Semantik modellәr

295 Ekspert sistemindә nәticәlәr mexanizmi ..... kömәyi ilә realizә edilir

•

Mülahizәlәrin әks istiqamәtli zәnciri
Birbaşa mülahizәlәr zәnciri
Birbaşa vә әks istiqamәtli mühakimәlәr zәnciri
İnformasiyanın işlәnmәsi nәzәriyyәsi
Birbaşa vә/vә ya әks istiqamәtli mühakimәlәr zәnciri

296 Sintetik ES 

•

Statik verilәnlәr ilә işlәyәn ES
Zamanda dәyişәn ilkin verilәn vә biliklәr şәraitindә mәsәlәlәri hәll edәn ES
Qәrarlarının variantlarının qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirәn ES

•

Hәll variantlarının generasiyasını yerinә yetirәn ES
Zamanda dәyişmәyәn ilkin verilәn vә biliklәr şәraitindә mәsәlәlәri hәll edәn ES

297 Statik ES 

•

Statik verilәnlәr ilә işlәyәn ES
Zamanda dәyişәn ilkin verilәn vә biliklәr şәraitindә mәsәlәlәri hәll edәn ES
Qәrarlarının variantlarının qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirәn ES
Zamanda dәyişmәyәn ilkin verilәn vә biliklәr şәraitindә mәsәlәlәri hәll edәn ES
Hәll variantlarının generasiyasını yerinә yetirәn ES

298 Qeyrisәlis altçoxluğun verilmәsi onun ........ verilmәsinә bәrabәrdir

•

Bütün cavablar doğrudur
Aktivlәşdirmә funksiyasının
Yaxınlıq dәrәcәsinin
Mәnsubiyyәt funksiyasının
Fazzifikasiya әmsalının

299 "Azçox" qeyrimüәyyәnliyi .......... operatoru kimi fәaliyyәt göstәrir

•

İlkinlik
Qeyrimüәyyәnlik
Gәrilmә
Qeyrisәlisliyin artırılması
Mәnsubiyyәt

300 Bul dәyişәninә uyğundur

•

“Deyil” inkarı
Qeyrimüәyyәnliklәrin sonlu sayı
İlkin termlәrin sonlu sayı
Bütün cavablar doğrudur
“Vә” vә “vә ya” qoşmaları

301 Biliyin әldә edilmәsindә ....... mühüm rol oynayır

•

Metaverilәnlәr vә metabiliklәr
Әlaqә vә mahiyyәt
Qәrarlar ağacı
Bütün cavablar düzdür
Verilәnlәr vә informasiya

302 Anlayışların hissәlәri arasında münasibәtlәr ...... müәyyәnlәşdirilir

•

Bütün cavablar doğrudur
İyerarxik üsulla
Prosedur üsulla
Deklarativ üsulla
Struktur üsulla

303 Münasibәtlәr arasında anlayışlar ...... müәyyәnlәşdirilir

•

Bütün cavablar doğrudur
İyerarxik üsulla
Deklarativ üsulu ilә
Prosedur üsulu ilә
Struktur üsulla

304 Biliklәrin reprezentasiya formaları

•

Atributların kömәyi ilә tәqdimat
Baza prototipi kömәyi ilә sinfin anlayışlarının tәqdimatı
Sinfin elementlәri vasitәsilә onun anlayışlarının tәqdimatı
Bütün cavablar doğrudur
Әlamәtlәrin kömәyi ilә tәqdimat

305 Subyektiv bilik növü

•

İstehlakçılar üçün әlverişli olan bilik forması
Arxiv sәnәdlәri
Kitab
Empirik biliklәr
Digәr bilik bazalarının tәrkibi

306 Obyektlәşdirilmiş bilik 

•

İstehlakçılar üçün әlverişli olan bilik forması
Arxiv sәnәdlәri
Kitab
Bütün cavablar doğrudur
Digәr bilik bazalarının tәrkibi

307 Qeyrimüәyyәnlik ....törәnә bilәr

•

Tәbii dilin söz çoxmәnalılığı ilә
Müşahidә olunan hadisәlәrin ehtimal xarakteri ilә
Vәziyyәtin tәsvirinin natamamlığı ilә
Bütün cavablar doğrudur
Verilәnlәrin tәqdim edilmәsinin qeyridәqiqliyi ilә

308 R münasibәtinin ⌐R tamamlayıcısı bu ifadә ilә tәyin olur

•

μ ⌐R(x,y)= ⌐μ R(x,y)
μ ⌐R(y)= 1μ R(y)
μ ⌐R(x)= 1μ R(x)
μ ⌐R(x,y)= 1μ R(x,y)
μ ⌐R(x,y)= 1+μ R(x,y)

309 R1+ R2 iki münasibәtlәrin cәbri cәmi bu ifadә ilә tәyin olur

•

μ R1+ R2(x,y)= μ R1(x,y) ·μ R2(x,y)
μ R1+ R2(x,y)= μ R1(x,y)+ μ R2(x,y) +μ R1(x,y) ·μ R2(x,y)
μ R1+ R2(x,y)= μ R1(x,y)+ μ R2(x,y) μ R1(x,y) ·μ R2(x,y)
μ R1+ R2(x,y)= μ R1(x,y) +μ R2(x,y)
μ R1+ R2(x,y)= μ R1(x,y)+ μ R2(x,y) ·μ R1(x,y) ·μ R2(x,y)

310 R1· R2 iki münasibәtlәrin cәbri hasili bu ifadә ilә tәyin olur

•

μ R1· R2(x,y)= μ R1(x,y)~ μ R2(x,y)
μ R1· R2(x,y)= μ R1(x,y)↔ μ R2(x,y)
μ R1· R2(x,y)= μ R1(x,y)V μ R2(x,y)
μ R1· R2(x,y)= μ R1(x,y) ·μ R2(x,y)
μ R1· R2(x,y)= μ R1(x,y)→ μ R2(x,y)

311 R1 ∩R2 iki münasibәtlәrin kәsişmәsi bu ifadә ilә tәyin olur
μ R1∩ R2(x,y)= μ R1(x,y)~ μ R2(x,y)

•

μ R1∩ R2(x,y)= μ R1(x,y)↔ μ R2(x,y)
μ R1∩R2(x,y)= μ R1(x,y)V μ R2(x,y)
μ R1∩ R2(x,y)= μ R1(x,y)Ʌ μ R2(x,y)
μ R1∩R2(x,y)= μ R1(x,y)→ μ R2(x,y)

312 R1UR2 iki münasibәtlәrin birlәşmәsi bu ifadә ilә tәyin olur

•

μ R1UR2(x,y)= μ R1(x,y)→ μ R2(x,y)
μ R1UR2(x,y)= μ R1(x,y)~ μ R2(x,y)
μ R1U R2(x,y)= μ R1(x,y)V μ R2(x,y)
μ R1UR2(x,y)= μ R1(x,y)Ʌ μ R2(x,y)
μ R1UR2(x,y)= μ R1(x,y)↔ μ R2(x,y)

313 Tipik statik ES ............. komponentlәrdәn ibarәtdir

•

Dialoq komponenti
İşçi yaddaş
İnterpretator
Bütün cavablar düzdür
İzah edici

314 Tipik statik ES ............. komponentlәrdәn ibarәtdir

•

Biliklәrin alınması komponentlәri
İşçi yaddaş
İnterpretator
Bütün cavablar düzdür
Biliklәr bazası

315 ESlәr .......... mәsәlәlәrin hәlli üçün tәtbiq edilir

•

Real әlavәlәrlә qoyulan mәhdudiyyәtlәrlә olan
Hәllin axtarışı zamanı çoxluq tәşkil edәn
Verilәnlәrin vә biliklәrin dinamik dәyişәnli olan
Yalnız çәtin praktiki
İnterpretasiya, proqnoz vә diaqnostika

316 ESdә ....... istifadә olunur

•

Mәlum alqoritmin yerinә yetirilmәmәsi
Simvollu çıxış
Tәqdim etmәnin simvol üsulu
Bütün cavablar düzdür
Hәllin evristik axtarışı

317 Formalizә olunmamış mәsәlәlәr ........ mәsәlәlәr sinfini tәqdim edir

•

Proqramların işlәnilmәsinә әnәnәvi yanaşma ilә olan
Hәllәr sahәsinin böyük hәcmi olan
Heç bir maraq kәsb etmәyәn
Böyük vә çox vacib
Hәllin axtarışı zamanı çoxluq tәşkil edәn

318 Formalizә olunmamış mәsәlәlәr........ xüsusiyyәtlәrinә malikdir

•

Bütün cavablar düzdür
Hәllәr sahәsinin böyük hәcminin olması
Problem sahәsi vә mәsәlә haqqında biliklәrin ziddiyyәtli olmaları
Verilәnlәrin sәhv, çoxmәnalı vә birbirinә ziddiyyәtli olmaları

Verilәnlәr vә biliklәrin dinamik dәyişәnlәr kimi tәqdim olması

319 Aparıcı mütәxәssislәrin fikrinә görә, yaxın perspektivdә ESlәr aşağıdakı sahәlәrdә öz tәtbiqini tapacaq:
1. Xidmәtlәrin layihәlәndirilmәsi, işlәnilmәsi, istehsalı vә paylanılmasında; 2. Әlavәlәrin inteqrasiyasında; 3.
Formalizә olunmamış mәsәlәlәrdә; 4. Formalizә olunmuş mәsәlәlәrdә; 5. Proqramların işlәnilmәsindә
әnәnәvi yanşmadada

•

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

320 Әnәnәvi proqramlaşdırma texnologiyası ilә ESin birlәşdirilmәsi proqram mәhsullarına yeni
keyfiyyәtlәri ........ sayәsindә әlavә edir

•

İnterfeys vә qarşılıqlı әlaqә
Әlavәnin “daha şәffaf”
Proqramçı tәrәfindәn әlavәlәrin dinamik modifikasiyasının tәmini
Bütün cavablar düzdür
Daha yaxşı qrafika

321 ESrin vacibliyi ........ ibarәtdir

•

Әnәnәvi proqramlaşdırma texnologiyası ilә ESin birlәşdirilmәsindәn
Әnәnәvi proqramlaşdırmanın qlobal problemlәrinin hәllindәn
Praktiki cәhәtdәn mühüm mәsәlәlәr dairәsinin genişlәndirilmәsindәn
Bütün cavablar düzdür
Mürәkkәb sistemlәrin müşaiyyәtinin yüksәk dәyәrindәn

322 Qeyrisәlis nәticәnin әsası ....

•

Optimal misallardır
Bliklәrin mәnbәlәridir
Strukturlaşdırılmış verilәnlәrdir
ӘGӘRONDA qaydalar bazasıdır
Qaydaların tamlığıdır

323 Qeyrisәlis nәticә…

•

İşçi axınları tәrәfindәn istifadә olunur
Düz vә әks istiqamәtlәrdә olur
Biliklәri implikasiya kimi tәqdim etmәyә imkan verir
4 mәrhәlәdәn ibarәtdir: fazzifikasiya, kompozisiya, akkumulyasiya, defazzifikasiya
Neyron şәbәkәlәrdә vә genetik alqoritmlәrdә istifadә olunur

324 Qeyrisәlis çoxluğun yaradılması ..... adlanır:

•

Qoyulan mәsәlәlәrin hәlli
Konfiqurasityaların layihәlәndirilmәsi
Siaqnostika
Qeyrisәlis nәticә
Riyazi nәticә

325 Qeyrisәlis mәntiq....әsaslanır

•

riyazi metodların kompleksinә
bütün linqvistik dәyişәnlәrin әdәdi qiymәtlәrinә
ümumi müddәalara

mürkkәb situasiyalara
riyazi metodların kompleksinә

326 Nәticә:

•

riyazi modelin öyrәnilmәsidir
biliklәrin elmi metodudur
yeni funksionallığın yaradılma prosesidir
Qeyrisәlis çoxluq kimi nәticәnin alınmasıdır
Bütün cavablar düzdür

327 Qeyrisәlis nәticәnin çıxarılması ibarәtdir hansı addımlardan?

•

informasiyanın yığıması, tәhlili, işlәnilmәsi.
metrizasiya, tәsnifat, kompozisiya, defazzifikasiya
mәsәlәnin qoyuluşu, konsentrasiya, ifadә
fazzifikasiya, qeyrisәlis nәticә, kompozisiya, defazzifikasiya
mәqsәdin qurulması, ekspertiza.

328 Çoxekstremal mәnsubiyyәt funksiyaları üçün deffazifikasiya:

•

Düzgün cavab yoxdur
MOM (Mean Of Maximums)
COG (Center Of Gravity)
Bütün cavablar düzdür
First Maximum

329 Sistemlәrin tәsvirinin mәntiqilinqvistik metodlarına aiddir:

•

Nәticәlәrin formal işlәnilmәsi
Zamanda tәtbiqini tapan problemin mümkün varianları
Hadisәlәrin mәntiqi ardıcıllığından ibarәt olan mәtnin hazırlanması
Tәdqiq olunan sistemin davranışı linqvistik dәyişәnlәr terminlәrindә tәsviri
Kollektiv müzakirәlәrdәn tam imtina

330 Biliklәrin mәntiqi modeli әsasında ......... durur

•

Bütün cavablar düzdür
Formal model
Semantik model
Freym
Produksiya

331 Biliklәr modeli....

•

Freym
Bütün cavablar düzdür
Mәntiqi
Produksion
Şәbәkә

332 Biliklәr baxasında biliklәrin tәsviri

•

Model
Biliklәr modeli
Şәbәkә modeli
Şәbәkә modeli
Linqvistik model

333 Biliklәr modeli

•

İlkin obyekti әvәz edәn, lakin ondan fәrqli olan obyekt
Biliklәr baxasında biliklәrin tәsviri
Bütün cavablar düzdür
Linqvistik dәyişәnlәr terminlәrindә obyektin tәsviri
Tәbii dillәr haqqında bu vә ya digәr biliklәrin fiksasiyası

334 İlkin obyekti әvәz edәn, lakin ondan fәrqli olan obyekt

•

Şәbәkә modeli
Model
Biliklәr modeli
Linqvistik model
Şәbәkә modeli

335 Model

•

Bütün cavablar düzdür
Tәbii dillәr haqqında bu vә ya digәr biliklәrin fiksasiyası
Biliklәr baxasında biliklәrin tәsviri
İlkin obyekti әvәz edәn, lakin ondan fәrqli olan obyekt
Linqvistik dәyişәnlәr terminlәrindә obyektin tәsviri

336 İntervyu metodu aşağıdakılardan istifadә edir

•

Müxtәlif sәmәrәli metodlar mövcuddur
Biliklәr üzrә mühәndis reportyor rolunda çıxış edir
Ekspertlәrdәn biliklәrin alınması yolundan
Bütün cavablar düzdür
Biliklәr üzrә mühәndis predmet oblestı haqqında sual verir

337 Biliklәr bazalarında biliklәrin tәsviri

•

Metaproduksiya
İntervyu metodu
Nәticә mexanizmi
Biliklәr modeli
Metadil

338 Biliklәr modeli

•

Hazır produksiyalar siyahısına daxil olunmuş produksiyaların yerinә yetirilmәsi qaydaları üçün produksiya
Ekspertlәrdәn biliklәrin alınması yolu
Nәticәnin idarә edilmәsi strategiyası
Biliklәr bazalarında biliklәrin tәsviri
Digәr dillәrin tәsviri üçün yaradılmış dil

339 Nәticәnin idarә edilmәsi strategiyası

•

Biliklәrin produksiyalar şәklindә çıxardılması
Metadil
İntervyu metodu
Nәticә mexanizmi
Metaproduksiya

340 Nәticә mexanizmi
Biliklәr bazalarında biliklәrin tәsviri

•

Digәr dillәrin tәsviri üçün yaradılmış dil
Ekspertlәrdәn biliklәrin alınması yolu
Nәticәnin idarә edilmәsi strategiyası
Hazır produksiyalar siyahısına daxil olunmuş produksiyaların yerinә yetirilmәsi qaydaları üçün produksiya

341 Ekspertlәrdәn biliklәrin alınması yolu

•

Biliklәrin produksiyalar şәklindә çıxardılması
Metaproduksiya
Metadil
İntervyu metodu
Nәticә mexanizmi

342 İntervyu metodu

•

Biliklәr bazalarında biliklәrin tәsviri
Hazır produksiyalar siyahısına daxil olunmuş produksiyaların yerinә yetirilmәsi qaydaları üçün produksiya
Digәr dillәrin tәsviri üçün yaradılmış dil
Ekspertlәrdәn biliklәrin alınması yolu
Nәticәnin idarә edilmәsi strategiyası

343 Digәr dillәrin tәsviri üçün yaradılmış dil

•

Biliklәrin produksiyalar şәklindә çıxardılması
İntervyu metodu
Metaproduksiya
Metadil
Nәticә mexanizmi

344 Metadil

•

Biliklәr bazalarında biliklәrin tәsviri
Ekspertlәrdәn biliklәrin alınması yolu
Hazır produksiyalar siyahısına daxil olunmuş produksiyaların yerinә yetirilmәsi qaydaları üçün produksiya
Digәr dillәrin tәsviri üçün yaradılmış dil
Nәticәnin idarә edilmәsi strategiyası

345 Hazır produksiyalar siyahısına daxil olunmuş produksiyaların yerinә yetirilmәsi qaydaları üçün
produksiya

•

Nәticә mexanizmi
Metadil
Metaproduksiya
Biliklәrin produksiyalar şәklindә çıxardılması
İntervyu metodu

346 Metaproduksiya

•

Biliklәr bazalarında biliklәrin tәsviri
Ekspertlәrdәn biliklәrin alınması yolu
Digәr dillәrin tәsviri üçün yaradılmış dil
Hazır produksiyalar siyahısına daxil olunmuş produksiyaların yerinә yetirilmәsi qaydaları üçün produksiya
Nәticәnin idarә edilmәsi strategiyası

347 Mәntiqi hesablamalara aiddir
Situasion hesablama
Mülahizәlәr hesablaması
Propozisional hesablama

•

•

Bütün cavablar düzdür
Predikatlar hesablaması

348 Qeyrisәlis mәntiq

•

Bütün cavablar düzdür
Verilәn düsturun “Hәqiqәt” qiymәtinin alınması etimallar kimi interpretә edәn mәntiq
Sintaktik kateqoriyalara vә struktur әlaqәlәrә әsaslanan mәntiq
Qeyrisәlis kvantifikatorlardan istifadә edәn mәntiq
Qeyrisәlis kvantifikatorlardan istifadә edәn mәntiq

349 Qeyrisәlis kvantifikatorlardan istifadә edәn mәntiq

•

Birmәnalı mәntiq
Ehtimal mәntiqi
Çoxqiymәtli mәntiq
Qeyrisәlis mәntiq
Riyazi mәntiq

350 Dәyişәnlәrin hәqiqilik qiymәtlәri 0,1,...,k kimi natural әdәdlәri tәqdim edәn mәbtiq

•

Birmәnalı mәntiq
Riyazi mәntiq
Ehtimal mәntiqi
Çoxqiymәtli mәntiq
Qeyrisәlis mәntiq

351 Çoxqiymәtli mәntiq

•

Bütün cavablar düzdür
Verilәn düsturun “Hәqiqәt” qiymәtinin alınması etimallar kimi interpretә edәn mәntiq
Sintaktik kateqoriyalara vә struktur әlaqәlәrә әsaslanan mәntiq
Dәyişәnlәrin hәqiqilik qiymәtlәri 0,1,...,k kimi natural әdәdlәri tәqdim edәn mәbtiq
Qeyrisәlis kvantifikatorlardan istifadә edәn mәntiq

352 Sintaktik kateqoriyalara vә struktur әlaqәlәrә әsaslanan mәntiq

•

Birmәnalı mәntiq
Çoxqiymәtli mәntiq
Riyazi mәntiq
Ehtimal mәntiqi
Qeyrisәlis mәntiq

353 Riyazi mәntiq

•

Bütün cavablar düzdür
Dәyişәnlәrin hәqiqilik qiymәtlәri 0,1,...,k kimi natural әdәdlәri tәqdim edәn mәbtiq
Verilәn düsturun “Hәqiqәt” qiymәtinin alınması etimallar kimi interpretә edәn mәntiq
Sintaktik kateqoriyalara vә struktur әlaqәlәrә әsaslanan mәntiq
Qeyrisәlis kvantifikatorlardan istifadә edәn mәntiq

354 Verilәn düsturun “Hәqiqәt” qiymәtinin alınması etimallar kimi interpretә edәn mәntiq

•

Birmәnalı mәntiq
Çoxqiymәtli mәntiq
Riyazi mәntiq
Ehtimal mәntiqi
Qeyrisәlis mәntiq

355 Ehtimal mәntiqi

•

Bütün cavablar düzdür
Dәyişәnlәrin hәqiqilik qiymәtlәri kimi 0,1,...,k natural әdәdlәri tәqdim edәn mәbtiq
Sintaktik kateqoriyalara vә struktur әlaqәlәrә әsaslanan mәntiq
Verilәn düsturun “Hәqiqәt” qiymәtinin alınması etimallar kimi interpretә edәn mәntiq
Qeyrisәlis kvantifikatorlardan istifadә edәn mәntiq

356 Klassik variantda mәntiq ibarәtdir

•

Sollogistik nәticәlәrdәn
Mülahizәlәrdәn
Anlayışlardan
Bütün cavablar düzdür
Nәticәlәrdәn

357 Düzgün mülahizәlәr haqqında elm

•

Siniflәr hesablaması
Klasterizasiya
Konyunksiya
Mәntiq
Tәsnifat

358 Mәntiq

•

Düzgün mülahizәlәr haqqında elm
Düzgün mülahizәlәr haqqında elm
Obyektlәrin siniflәrә bölünmәsi üçün imkan verәn münasibәtlәrin yaradılması
Sintaktik kateqoriyalara әsaslanan mәntiq
Formal sistem üzәrindә qurulmuş riyazi mәntiqin öyrәnilmә obyekti

359 Bütün ilkin ifadәlәr hәqiqi olduqda nәticә ifadәsi hәqiqidir

•

Münasibәtlәr hesablaması
Tәsnifat
Klasterizasiya
Konyunksiya
Siniflәr hesablaması

360 Konyunksiya

•

Bir çox hallarda konyunksiya işarәsi yazılmaya bilәr
Bütün ilkin ifadәlәr hәqiqi olduqda nәticә ifadәsi hәqiqidir
n>2 ifadәlәr üçün mәntiqi әmәliyyat
Bütün cavablar düzdür
& işarәsindәn istifadә edir

361 Әlamәtlәr fәzasında obyektlәrin siniflәrә bölünmә üsulu

•

Çoxqiymәtli mәntiq
Siniflәr hesablaması
Tәsnifat
Klasterizasiya
Münasibәtlәr hesablaması

362 Klasterizasiya
Nәticә vә strategiya qaydaları toplusu

•

Müәyyәn dәyişәnlәrin tәyanәt oblastındakı ixtiyari qiymәtlәr çoxluqları
Obyektlәrin siniflәrә bölünmәsi üçün imkan verәn münasibәtlәrin yaradılması
Әlamәtlәr fәzasında obyektlәrin siniflәrә bölünmә üsulu
Ekspertlәr biliklәrinin ranqlanması

363 Obyektlәrin siniflәrә bölünmәsi üçün imkan verәn münasibәtlәrin yaradılması

•

Predikatlar hesablaması
Münasibәtlәr hesablaması
Siniflәr hesablaması
Tәsnifat
Çoxqiymәtli mәntiq

364 Tәsnifat

•

Biliklәr bazasında biliklәrin tәsviri mexanizmi
Obyektlәrin siniflәrә bölünmәsi üçün imkan verәn münasibәtlәrin yaradılması
Müәyyәn dәyişәnlәrin tәyanәt oblastındakı ixtiyari qiymәtlәr çoxluqları
Ekspertlәr biliklәrinin ranqlanması
Nәticә vә strategiya qaydaları toplusu

365 Formal sistem üzәrindә qurulmuş riyazi mәntiqin öyrәnilmә obyekti

•

Münasibәtlәr hesablaması
Mәntiqi hesablama
Predikatlar hesablaması
Çoxqiymәtli mәntiq
Siniflәr hesablaması

366 Mәntiqi hesablama

•

İdrak haqqında elm
Düzgün mülahizәlәr haqqında elm
Formal sistem üzәrindә qurulmuş riyazi mәntiqin öyrәnilmә obyekti
Bütün cavablar düzdür
Sintaktik kateqoriyalara әsaslanan mәntiq

367 İnsan beynini әvәz edәn hipotetik qurğu

•

İntellektual interfeys
Suni beyin
Süni intellekt
Ekspert sistemlәri
Tәbii dil interfeysi

368 Produksion modeldә biliyin әsas ölçü vahidi:

•

Faktlar
İnformasiya
Verilәn
Qayda
Biliklәr

369 Obyektlәrı emal edә bilәcәk qaydalar әsasında nәticәnin әldә edilmәsinin evristik metodlarını hәyata
keçirmәyә imkan verәn model
Ekspert sistemi
Freym
Mәntiqi model

•

•

Produksion model
Semantik şәbәkә

370 Sadә qaydalar ..... emal edirlәr:

•

Faktları
İnformasiyanı
Verilәnlәri
Ayrıayrı obyektlәri
Biliklәri

371 ............ müqayisәdә Produksion modelin nәticә mexanizmi ilә daha çevik işin tәşkilini nәzәrdә tutur

•

Neyron şәbәkә ilә
Semantik şәbәkә ilә
Freymlә
Mәntiqi modellә
Ekspert sistemi ilә

372 Produksion model  .... tipli cümlәlәr şәklindә tәqdim edәn model:

•

Bütün cavablar doğrudur
ӘGӘR VӘ YALNIZ ӘGӘR (hadisә baş verәndә)
HӘR DӘFӘ (hadisә baş verәndә) ONDA (hәrәkәti yerinә yetirmәk)
ӘGӘR (hadisә), ONDA (hәrәkәt)
ONDA VӘ YALNIZ ONDA

373 Dinamik produksion modellәrdә yerinә yetirilәn xüsusi demonqaydalar:

•

Bütün cavablar doğrudur
ӘGӘR VӘ YALNIZ ӘGӘR (hadisә baş verәndә)
ӘGӘR (hadisә), ONDA (hәrәkәt)
HӘR DӘFӘ (hadisә baş verәndә) ONDA (hәrәkәti yerinә yetirmәk)
ONDA VӘ YALNIZ ONDA

374 Produksion model aid edilir

•

Formal tәdqiqatlara
Semantik mexanizmlәrә
Qeyrirәsmi modellәrә
Evristikalara
İnformasiya sistemlәrinә

375 "Әgәr (şәrt), onda (hәrәkәt)" cümlә şәklindә biliklәri tәqdim edәn model

•

Obyektyönümlü model
Verilәnlәrin intellektual strukturu
Semantik şәbәkә
Produksion model
Freym

376 Qaydalar әsasında evristik metodların hәyata keçirilmәsinә imkan verәn model

•

Mәntiqi model
Freym modeli
Obyektyönümlü modeli
Produksion model
Semantik model

377 Semantik model

•

İntellektual mәsәlәlәrin kompüter emalı zamanı texnologiya mәrhәlәsi
"Әgәr (şәrt), onda (hәrәkәt)" cümlәsi şәklindә tәqdim edә bilәn model
Predmet oblastından obyektlәrin vә siniflәrin mәcmusu
Zirvәlәri – anlayışlar, qövslәri  münasibәtlәr olan istiqamәtlәndirilmiş qraf
Birlәşdirilmiş prosedurlar ilә verilәnlәr strukturu

378 Produksion modelin istifadәsindә bilik bazası ....... ibarәtdir:

•

Şәbәkәlәrdәn
Şәrt vә hәrәkәtlәrdәn
Freymlәrdәn
Fakt vә qaydalardan
Sinif vә altsiniflәrdәn

379 Biliklәrin tәqdim olunmasının produksion modelinin istifadәsinә yönәldilmiş proqramlaşdırma dili:

•

DELFİ
REFAL
LİSP
PROLOQ
PASKAL

380 ӘGӘR (şәrt), ONDA (hәrәkәt) modelinә uyğun olaraq strukturlaşdırılan qaydara әsas biliklәri tәqdim
edәn sistem:

•

İmplikasiya
Mәntiqi model
Freym modeli
Produksion model
Semantik şәbәkә

381 Biliklәrin produksion modelinin üstünlüklәri. 1. Biliklәrin produksiyalar şәklindә tәqdim edilmәsi. 2.
Qeyri monoton mәntiqi nәticәnin realizasiya imkanı.3. Qaydaların parallel vә asinxron işlәnilmәsi imkanı.

•

Yalnız 2.
1.3
1.2
1,2,3
2.3

382 Biliklәrin produksion modelinin hansı qüsurları mövcuddur? 1. Nәzәri әsaslanmanın olmaması. 2.
Qaydaların yoxlanılmasının mürәkkәbliyi. 3. Biliklәr bazasına ciddi tәhriflәrin daxil edilmәsi.

•

Yalnız 3
1.3
1.2
1,2,3
2.3

383 Produksiya kimi .... ifadәsi nәzәrdә tutulur

•

I ;Q; P; N => B
I ;Q; P; A => B
I ;Q; P => B;N
I ;Q; P; A => B;N
I ;Q; P; A => N

384 Birbaşa nәticәni hansı tәsadüflәrdә istifadә etmәk tövsiyyә olunur?

•

Düzgün cavab yoxdur.
Qaydaların böyük hәcmi olduqda
Axtarışın mәqsәdi olmayanda
Potensial mәqsәdlәrin böyük hәcmi tәsadüfündә
Mәsәlәdә ilkin verilәnlәrin olmaması tәsadüfündә

385 Produksiyalar toplusunun bölünmәsi hansı prinsipi nәzәrdә tutur?

•

Kitabxana prinsipini
Metaproduksiyalar prinsipini
Prioritet seçim prinsipini
Dekompozisiya prinsipini
Әn uzun şәrt prinsipini

386 İdarәetmә prosesi hansı әsas funksiyalardan ibarәtdir?

•

Müqayisә, seçim, hәyata keçmә
Müqayisә, seçim, hәrәkәt
Müqayisә, hәrәkәt, hәyata keçmә
Müqayisә, seçim, hәrәkәt, hәyata keçmә
Müqayisә, hәrәkәt

387 İmplikasiyanın әsası necә adlanır?

•

Nüvә
İdentifikator
Düzgün cavab yoxdur
Ansedent
Kosekvent

388 ...... axtarış zamanı sistem birinci sәviyyәnin şәrtlәrini tәhlil edir, sonra isә növbәti sәviyyәyә keçir

•

Hündürlüyә
Genişinә
Cavabların hamısı düzgündür
Düzgün cavab yoxdur
Dәrinliyә

389 Produksiyalara statik vә ya dinamik prioritetlәrin daxil edilmәsi ilә hansı prinsip bağlıdır?

•

Dekompozisiya prinsipi
Prioritet seçim prinsipi
Metaproduksiyalar prinsipi
Әn uzun şәrt prinsipi
Kitabxana prinsipi

390 Xüsusi metaproduksiyalar sisteminә daxil edilmә hansı prinsipә әsaslanır?

•

Dekompozisiya prinsipinә
Metaproduksiyalar prinsipinә
Әn uzun şәrt prinsip
Kitabxana prinsipinә
Priortet seçim prinsipinә

391 Produksiyanın nüvәsinin interpretasiyası ..... ola bilәr vә .... işarәsinin sağında vә solunda nә olacağından
asılıdır

•

Eyni, implikasiya
Müxtәlif, implikasiya
Eyni, konyunksiya
Müxtәlif, dizyunksiya
Eyni, dizyunksiya

392 ”Produksiya modeli” kimә mәxsusdur?

•

Lukaseviçә
Pirsiyә
Posta
Şeynfinkelә
Bula

393 Biliklәrin әnәnәvi produksion modeli hansı baza komponentlәrdәn ibarәtdir? 1) Qaydalar toplusu; 2) İşçi
yaddaş; 3) Mәntiqi çıxarış.

•

1.2
1,2,3
Yalnız 1
1.3
2.3

394 Zaman әlamәtinin nәzәrә alınması üsuluna görә ekspert sistemlәri .... olur

•

Determinә olunmuş vә qeyrimüәyyәn
Statik vә dinamik
Analitik vә sintetik
Peşәkar vә qeyripeşәkar
Mәslәhәt verәn vә kömәk edәn

395 Ekspert sistemlәri qәrarın formalaşması üsuluna görә iki sinfә bölünür:

•

Determinә olunmuş vә qeyrimüәyyәn
Analitik vә sintetik
Statik vә dinamik
Peşәkar vә qeyripeşәkar
Mәslәhәtçi vә kömәk edәn

396 Ekspert sistemi aşağıdakı işi yerinә yetirir:

•

Tәcrübәsiz vә qeyripeşәkar istifadәçilәr üçün mәslәhәtçi
Bütün cavablar doğrudur
Müxtәlif qәrarların qәbul edilmәsi ilә bağlı ekspertin assistent vәzifәlәri
Әlaqәli fәaliyyәt sahәlәrindәn bilik mәnbәlәrinә aid olan assistent vәzifәlәri
Ekspertlәr üçün mәslәhәtçi

397 Süni intelektin tәdqiqi üçün aşağıdakı әsas istiqamәtlәr müәyyәnlәşdirilmәlidir:

•

Normativ, sutiativ (situasiyaya uyğun mәqsәdyönlü modellәrin yaradılması).
İntellektual sistemlәri indiyә qәdәr rastlaşmadıqları mәsәlәlәrin hәllinә öyrәtmәk;
İnformasiyanın qәbulu (EHM – lәrin obrazların tanınmasına, görmәk informasiyaların analizinә öyrәtmәk);
Bütün cavablar düzdür
Ünsiyyәt (mәsәlәn: kompüter tәrәfindәn adi mәtnin başa düşülmәsi, EHMlә insanın dialoqu);

398 Süni intelektin tәdqiqi üçün aşağıdakı әsas istiqamәtlәr müәyyәnlәşdirilmәlidir:
İnformasiyanın qәbulu (EHM – lәrin obrazların tanınmasına, görmәk informasiyaların analizinә öyrәtmәk)
Ünsiyyәt (mәsәlәn: kompüter tәrәfindәn adi mәtnin başa düşülmәsi, EHMlә insanın dialoqu)

•

•

Bütün cavablar düzdür
Biliyin tәqdimi (“bilik bazasının” yaradılması, intellektual sistemlәrinin yaddaşının xüsusi biliklәrin tәqdimi.,
formalaşdırlması)
Biliklәrlә manipulyasiya (intellektual sistemlәri metodlarla vә biliklәrin manipulyasiya ilә mәşğul olmağı
öyrәtmәk)

399 Freym ekzemplyar

•

Slot hissәsindә konstant qiymәti olmayan freym
Konstativ informasiya ilә doldurulmuş freym
Biliklәr bazasında misal kimi çıxış edәn freym
Konstant faktlar, ifadәlәr, istinadlar
İnformasiya vahidi

400 Freymprototip

•

Slot hissәsindә konstant qiymәti olmayan freym
Biliklәr bazasında misal kimi çıxış edәn freym
İnformasiya vahidi
Konstant faktlar, ifadәlәr, istinadlar
Konstativ informasiya ilә doldurulmuş freym

401 Freymmisal

•

İnformasiya vahidi
Biliklәr bazasında misal kimi çıxış edәn freym
Slot hissәsindә konstant qiymәti olmayan freym
Konstativ informasiya ilә doldurulmuş freym
Konstant faktlar, ifadәlәr, istinadlar

402 Freymin әsas struktur vahidi

•

VBİS
Slot
Mәntiqi nәticә
Biliklәrin tәqdimat sistemi
Produksiyalar sistemi

403 Slot

•

Bütün cavablar düzdür
Konstant faktlar, ifadәlәr, istinadlar
Formal sistemdә mәntiqi fәaliyyәt zamanı alınan fakt
Freymin әsas struktur vahidi
İnformasiya vahidi

404 Formal sistemdә mәntiqi fәaliyyәt zamanı alınan fakt

•

Tәbii dil sistemi
Produksiyalar sistemi
Biliklәrin tәqdimat sistemi
Mәntiqi nәticә
VBİS

405 Mәntiqi nәticә

•

Bütün cavablar düzdür
Konstant faktlar, ifadәlәr, istinadlar
Freymin әsas struktur vahidi
Formal sistemdә mәntiqi fәaliyyәt zamanı alınan fakt

•

İnformasiya vehidi

406 Müәyyәn predmet oblastında işlәyәn mütәxәssislәrә konsultasiya kömәyi üçün nәzәrdә tutulmuş
intellektual sistem

•

Tәbii dil sistemi
Produksiyalar sistemi
Biliklәrin tәqdimat sistemi
Ekspert sistemi
VBİS

407 Ekspert sistemi

•

Strategiyalar üçün yaradılmış produksiyalar çoxluğu
Mәhdud tәbii dildә mәtnlәri vә ya nitqi qәbul etmәyә qadir olan intellektual sistem
Konkret predmet oblastına aid mәsәlәlәri hәll edәn texniki vә ya proqram sistemi
Müәyyәn predmet oblastında işlәyәn mütәxәssislәrә konsultasiya kömәyi üçün nәzәrdә tutulmuş intellektual
sistem
Predmet oblastı haqqında biliklәr mәcmusu

408 Formal sistem ........ iibarәtdir

•

Nәticә qaydaları
Sintaksik qaydalar
Baza elementlәr çoxluğu
Bütün cavablar düzdür
Aksiomlar

409 Bir çox riyazi nәzәriyyәlәrin әsasında duran model

•

Produksiyalar sistemi
Tәbii dil sistemi
İntellektual sistem
Formal sistem
Biliklәrin tәqdimat sistemi

410 Formal sistem

•

Strategiyalar üçün yaradılmış produksiyalar çoxluğu
Mәhdud tәbii dildә mәtnlәri vә ya nitqi qәbul etmәyә qadir olan intellektual sistem
Konkret predmet oblastına aid mәsәlәlәri hәll edәn texniki vә ya proqram sistemi
Bir çox riyazi nәzәriyyәlәrin әsasında duran model
Predmet oblastı haqqında biliklәr mәcmusu

411 Verilәnlәr bazasının avtomatlaşdırılmış doldurulması üçün vasitәlәr mәcmusu

•

Produksiyalar sistemi
Tәbii dil sistemi
İntellektual sistem
VBİS
Biliklәrin tәqdimat sistemi

412 VBİS

•

Strategiyalar üçün yaradılmış produksiyalar çoxluğu
Mәhdud tәbii dildә mәtnlәri vә ya nitqi qәbul etmәyә qadir olan intellektual sistem
Konkret predmet oblastına aid mәsәlәlәri hәll edәn texniki vә ya proqram sistemi
Verilәnlәr bazasının avtomatlaşdırılmış doldurulması üçün vasitәlәr mәcmusu
Predmet oblastı haqqında biliklәr mәcmusu

413 Konkret predmet oblastına aid mәsәlәlәri hәll edәn texniki vә ya proqram sistemi

•

VBİS
Biliklәrin tәqdimat sistemi
Tәbii dil sistemi
İntellektual sistem
Produksiyalar sistemi

414 İntellektual sistem

•

Strategiyalar üçün yaradılmış produksiyalar çoxluğu
Predmet oblastı haqqında biliklәr mәcmusu
Mәhdud tәbii dildә mәtnlәri vә ya nitqi qәbul etmәyә qadir olan intellektual sistem
Konkret predmet oblastına aid mәsәlәlәri hәll edәn texniki vә ya proqram sistemi
Biliklәr bazasının avtomatlaşdırılmış doldurulması üçün vasitәlәr mәcmusu

415 Mәhdud tәbii dildә mәtnlәri vә ya nitqi qәbul etmәyә qadir olan intellektual sistem

•

VBİS
Biliklәrin tәqdimat sistemi
İntellektual sistem
Tәbii dil sistemi
Produksiyalar sistemi

416 Tәbii dil sistemi

•

Strategiyalar üçün yaradılmış produksiyalar çoxluğu
Predmet oblastı haqqında biliklәr mәcmusu
Konkret predmet oblastına aid mәsәlәlәri hәll edәn texniki vә ya proqram sistemi
Mәhdud tәbii dildә mәtnlәri vә ya nitqi qәbul etmәyә qadir olan intellektual sistem
Biliklәr bazasının avtomatlaşdırılmış doldurulması üçün vasitәlәr mәcmusu

417 İxtiyari hadisәnin xassәlәri olan söz vә sözbirlәşmәlәri kimi qiymәtlәrdәn istifadә edәn dәyişәn

•

İnformasiya vahidi
Linqvistik dәyişәn
Surәt
Linqvistik qeyrimüәyyәnlik
Kvantifikator

418 Linqvistik dәyişәn

•

Sintaksik qaydalar vә nәticәnin çıxardılması aksiomları
Problem oblasrı haqqında biliklәr mәcmusu
Daxil edilmiş mәtnlә bağlı cavab mәlumatlar
İxtiyari hadisәnin xassәlәri olan söz vә sözbirlәşmәlәri kimi qiymәtlәrdәn istifadә edәn dәyişәn
Biliklәrin produksiyalar sistemi kimi tәsvir edilmәsi alәti

419 Obyektlәrin bәzi sinfinin tipik vә ya ümumilәşdirilmiş nümayәndәsinin tәsviri

•

Linqvistik qeyrimüәyyәnlik
Tәbii dilin emalı
Öyrәnmә
Surәt
Natamamlıq

420 Surәt
Söz tәsvirlәrinin qeyrisәlisliyi ilә әlaqәdar qeyrimüәyyәnlik

•

Tәbii dildә mәtnlәrin tәhlil proseslәri mәcmusu
Mәlum müşahidәlәr әsasında yeni ümumi qayda vә qanunauyğunluqların әldә edilmәsi
Obyektlәrin bәzi sinfinin tipik vә ya ümumilәşdirilmiş nümayәndәsinin tәsviri
Predmet oblastının tәsvirinә aid olan xassә

421 Vizual informasiyanın emalı ilә bağlı olan proses

•

Linqvistik qeyrimüәyyәnlik
Tәbii dilin emalı
Öyrәnmә
Tәsvirlәrin emalı
Natamamlıq

422 Tәsvirlәrin emalı

•

Söz tәsvirlәrinin qeyrisәlisliyi ilә әlaqәdar qeyrimüәyyәnlik
Tәbii dildә mәtnlәrin tәhlil proseslәri mәcmusu
Mәlum müşahidәlәr әsasında yeni ümumi qayda vә qanunauyğunluqların әldә edilmәsi
Vizual informasiyanın emalı ilә bağlı olan proses
Predmet oblastının tәsvirinә aid olan xassә

423 Tәbii dil mәlumatlarının emalı sistemlәrindә tәhlil prosesi zamanı mәtnin ........ tәhlili aparılır

•

Praqmatik
Sintaktik
Morfoloji
Bütün cavablar düzdür
Semantik

424 Mәlum qanunauyğunuqlarla bağlı söz ifadәlәri ilә tәsvir olunan ümumi müşahidәlәr toplusu

•

Linqvistik qeyrimüәyyәnlilik
Tәbii dilin emalı
Öyrәnmә
Misallar üzәrindә öyrәnmә
Natamamlıq

425 Misallar üzәrindә öyrәnmә

•

Söz ifadәlәrinin yayğınlığı vә çoxmәnalılığı
Tәbii dildә mәtnlәrin tәhlili proseslәri mәcmusu
Müşahidә edilәn informasiyanın emalı ilә biliklәrin mәnimsәnilmәsi
Mәlum qanunauyğunuqlarla bağlı söz ifadәlәri ilә tәsvir olunan ümumi müşahidәlәr toplusu
Predmet oblastının tәsviri xassәsi

426 Müşahidә edilәn informasiyanın emalı ilә biliklәrin mәnimsәnilmәsi

•

Öyrәnmә
Linqvistik qeyrimüәyyәnlilik
Natamamlıq
Tәbii dilin emalı
Misallar üzәrindә öyrәnmә

427 Öyrәnmә

•

Mәlum qanunauyğunuqlarla bağlı söz ifadәlәri ilә tәsvir olunan ümumi müşahidәlәr toplusu
Predmet oblastının tәsviri xassәsi
Tәbii dildә mәtnlәrin tәhlili proseslәri mәcmusu
Müşahidә edilәn informasiyanın emalı ilә biliklәrin mәnimsәnilmәsi

Söz ifadәlәrinin yayğınlığı vә çoxmәnalılığı

428 Tәbii dildә mәtnlәrin tәhlili proseslәri mәcmusu

•

Misallar üzәrindә öyrәnmә
Linqvistik qeyrimüәyyәnlilik
Natamamlıq
Tәbii dilin emalı
Öyrәnmә

429 Tәbii dilin emalı

•

Mәlum qanunauyğunuqlarla bağlı söz ifadәlәri ilә tәsvir olunan ümumi müşahidәlәr toplusu
Söz ifadәlәrinin yayğınlığı vә çoxmәnalılığı
Predmet oblastının tәsviri xassәsi
Tәbii dildә mәtnlәrin tәhlili proseslәri mәcmusu
Müşahidә edilәn informasiyanın söz ifadәlәri ilә emalı

430 Predmet oblastının tәsviri xassәsi

•

Misallar üzәrindә öyrәnmә
Tәbii dilin emalı
Linqvistik qeyrimüәyyәnlilik
Natamamlıq
Öyrәnmә

431 Natamamlıq

•

Mәlum qanunauyğunuqlarla bağlı söz ifadәlәri ilә tәsvir olunan ümumi müşahidәlәr toplusu
Tәbii dildә mәtnlәrin tәhlili proseslәri mәcmusu
Söz ifadәlәrinin yayğınlığı vә çoxmәnalılığı
Predmet oblastının tәsviri xassәsi
Müşahidә edilәn informasiyanın söz ifadәlәri ilә emalı

432 Söz ifadәlәrinin yayğınlığı vә çoxmәnalılığı

•

Misallar üzәrindә öyrәnmә
Linqvistik qeyrimüәyyәnlilik
Natamamlıq
Tәbii dilin emalı
Öyrәnmә

433 Linqvistik qeyrimüәyyәnlilik

•

Tәbii dildә mәtnlәrin tәhlili proseslәri mәcmusu
Söz ifadәlәrinin yayğınlığı vә çoxmәnalılığı
Mәlum qanunauyğunuqlarla bağlı söz ifadәlәri ilә tәsvir olunan ümumi müşahidәlәr toplusu
Müşahidә edilәn informasiyanın söz ifadәlәri ilә emalı
Predmet oblastının tәsviri xassәsi

434 Verilәnlәrin cәdvәl tәsviri ............ bazalarının geniş yayımını tәmin etmişdir

•

Obyektyönümlü
Şәbәkә
Relyasiya
İyerarxik
VBİS

435 Relyasiya bazalarının geniş yayımı verilәnlәrin...........tәsvirini tәmin etmişdir

•

Şәbәkә
Cәdvәl
Freym
Mәntiqi
Produksion

436 Әsasında formal sistem duran bilklәrin tәqdim olunma modeli

•

Linqvistik model
Neyron modeli
Şәbәkә modeli
Relyasiya modeli
Mәntiqi model

437 Şәbәkә modeli

•

Әsasında semantik şәbәkә duran bilklәrin tәqdim olunma modeli
Bütün cavablar düzdürВсе ответы верны
Cәdvәllәr şәklindә tәqdim edilmiş verilәnlәrin tәsviri modeli
Әsasında formal sistem duran bilklәrin tәqdim olunma modeli
Tәbii dil haqqında bu vә ya digәr biliklәrin fiksasiyasına aid olan model

438 Cәdvәllәr şәklindә tәqdim edilmiş verilәnlәrin tәsviri modeli

•

Neyron modeli
Relyasiya modeli
Mәntiqi model
Linqvistik model
Şәbәkә modeli

439 Relyasiya modeli

•

Bütün cavablar düzdür
Әsasında semantik şәbәkә duran bilklәrin tәqdim olunma modeli
Cәdvәllәr şәklindә tәqdim edilmiş verilәnlәrin tәsviri modeli
Әsasında formal sistem duran bilklәrin tәqdim olunma modeli
Tәbii dil haqqında bu vә ya digәr biliklәrin fiksasiyasına aid olan model

440 Әsasında formal sistem duran bilklәrin tәqdim olunma modeli

•

Neyron modeli
Mәntiqi model
Linqvistik model
Relyasiya modeli
Şәbәkә modeli

441 Mәntiqi model

•

Tәbii dil haqqında bu vә ya digәr biliklәrin fiksasiyasına aid olan model
Әsasında formal sistem duran bilklәrin tәqdim olunma modeli
Bütün cavablar düzdür
Әsasında semantik şәbәkә duran bilklәrin tәqdim olunma modeli
Cәdvәllәr şәklindә tәqdim edilmiş verilәnlәrin tәsviri modeli

442 Tәbii dil haqqında bu vә ya digәr biliklәrin fiksasiyasına aid olan model

•

Mәntiqi model
Linqvistik model
Neyron modeli

Şәbәkә modeli
Relyasiya modeli

443 Linqvistik model

•

Әsasında formal sistem duran bilklәrin tәqdim olunma modeli
Tәbii dil haqqında bu vә ya digәr biliklәrin fiksasiyasına aid olan model
Bütün cavablar düzdür
Әsasında semantik şәbәkә duran bilklәrin tәqdim olunma modeli
Cәdvәllәr şәklindә tәqdim edilmiş verilәnlәrin tәsviri modeli

444 Biliklәrin produksion modeli әsasında ......... durur

•

Bütün cavablar düzdür
Produksiya
Formal model
Semantik model
Freym

445 Biliklәrin freym modeli әsasında ......... durur

•

Bütün cavablar düzdür
Formal model
Semantik model
Freym
Produksiya

446 Biliklәrin semantik modeli әsasında ......... durur

•

Formal model
Semantik model
Bütün cavablar düzdür
Produksiya
Freym

447 Semantik şәbәkәlәrin nöqsanları:

•

Biliklәrin modifikasiya olunması, istifadәsi vә tәsviri әmәktutumlu prosedura çevrilir
Şәbәkә modellәri passiv strukturları tәqdim edir
Predmet oblastı strukturu haqqında şәbәkә modeli aydın tәsәvvür vermir
Bütün cavablar doğrudur
Semantik şәbәkәlәrdә hәlli tapmaq müәyyәn dәrәcәdә müşgüldür

448 Semantik şәbәkәlәrin üstünlüklәri:

•

İnsanın uzunmüddәtli yaddaşı tәşkili haqqında müasir tәsәvvürlәrә uyğunluq
Qrafik şәkildә tәqdim olunan bilik sisteminin aşkarlığı
Münasibәtlәrin müvafiq seçimi hesabına әldә edilmiş universallıq
Bütün cavablar doğrudur
Tәbii dildә cümlәlәrin semantik strukturunu tәqdim edәn şәbәkә

449 Semantik şәbәkәlәri aşağıdakı әlamәtlәrә görә tәsnif etmәk olar:

•

Nizamın bir hissәsi vә növ müxtәlifliyi
Siniflәr, qurumlar, qәbilәlәr
Tәyinatı üzrә vә münasibәtlәrin tiplәrinin sayına görә
Sәbәbnәticә vә ya hallar vә ya faktların digәrlәrinә olan tәsiri
Hәyat  domen  sәltәnәt  tip  sinif – dәrәcә  ailә  növ

450 İstehsalat münasibәtlәr:

•

"Müәyyәn edir", "tәsir göstәrir" vә s.
"Hissә  tam"
"Sinif  yarımsinif  nüsxә", "çoxluq – altçoxluq element"
"Başçı"  "tabe olan"
"Cәddi  törәmәsi"

451 Qәbilә münasibәtlәr:

•

"Müәyyәn edir", "tәsir göstәrir" vә s.
"Hissә  tam"
"Sinif  yarımsinif  nüsxә", "çoxluq – altçoxluq element"
"Cәddi  törәmәsi"
"Başçı"  "tabe olan"

452 Struktur münasibәtlәr:

•

"Müәyyәn edir", "tәsir göstәrir" vә s.
"Cәddi  törәmәsi"
"Sinif  yarımsinif  nüsxә", "çoxluq – altçoxluq element"
"Hissә  tam"
"Başçı"  "tabe olan"

453 Taksonomik münasibәtlәr:

•

"Müәyyәn edir", "tәsir göstәrir" vә s.
"Cәddi  törәmәsi"
"Hissә  tam"
"Sinif  yarımsinif  nüsxә", "çoxluq – altçoxluq element"
"Başçı"  "tabe olan"

454 Münasibәtlәr qismindә daha çox istifadә olunur:

•

Kazual
Atributiv
Mәkan
Bütün cavablar doğrudur
Mәntiqi

455 Münasibәtlәr qismindә daha çox istifadә olunur:

•

Zaman
Kәmiyyәt
Funksional
Bütün cavablar doğrudur
Mәkan

456 Münasibәtlәr qismindә daha çox istifadә olunur:

•

İstehsal
Struktur
Taksonomik
Bütün cavablar doğrudur
Qәbilә

457 Anlayışların qismindә adәtәn çıxış edirlәr
Әlamәtlәr vә atributlar

•

Sinif vә obyektlәr mәcmusu
Verilәn, mәlumat, bilik
Mücәrrәd vә konkret obyektlәr
Faktlar vә konsepsiyalar

458 Semantik şәbәkәlәrin ilk kompüter realizasiyaları .... baş verib:

•

Standart vәziyyәtin tәqdim edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş verilәnlәr strukturlarının işlәnmәsi
Süni intellekt sistemlәrindә
Mücәrrәd vә ya konkret obyektlәrin tәsvirlәrindә
Maşın tәrcümәsi sistemlәrindә
Ekspert sistemlәrin hazırlanmasında

459 Semantik şәbәkәlәrin ilk kompüter realizasiyaları:

•

1930ci illәrin sonu  1940cı illәrin әvvәllәri
1940ci illәrin sonu  1950cı illәrin әvvәllәri
1960ci illәrin sonu  1970cı illәrin әvvәllәri
1950ci illәrin sonu  1960cı illәrin әvvәllәri
80ci illәr

460 Müasir semantik şәbәkәlәrin әsasında .... durur

•

Bütün cavablar doğrudur
Mühakimәlәr mәntiqi
Kibernetika
Ekzistensial qraflar
Taksonomik münasibәtlәr

461 İstiqamәtlәndirilmiş qraf şәklindә biliklәrin tәqdim olunması imkan verәn model

•

Produksion şәbәkә
Neyrron şәbәkә
Mәntiqi şәbәkә
Semantik şәbәkә
Freym

462 Bilik ...... uyğundur:

•

Müәyyәn standart vәziyyәtin tәqdim edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş verilәnlәr strukturu
Verilәnlәrin mәntiqi modelinin qurulması üçün istifadә edilәn modellәşdirmә yanaşmaları
Verilәnlәrә, informasiyaya, konsepsiyalara
Reallığın semantik tәsvirinә
Predmet oblastında sinif vә obyektlәr mәcmusu

463 Semantik şәbәkә :

•

"Әgәr (şәrt), onda (hәrәkәt)" şәklindә biliyi tәqdim edәn model
Predmet oblastında sinif vә obyektlәr mәcmusu
Verilәnlәrin mәntiqi modelinin qurulması üçün istifadә edilәn modellәşdirmә yanaşmaları
Zirvәlәri – anlayışlar, qövslәri isә  anlayışlar arasında münasibәtlәr olan istiqamәtlәndirilmiş qraf
Müәyyәn standart vәziyyәtin tәqdim edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş verilәnlәr strukturu

464 Funksional SŞdә

•

Biliklәr mәtnlәr әsasında әldә edilir ir
“Girişçıxış ” tipli nisbәtlәrdәn istifadә olunur
Nisbәtlәrin bir növündәn istifadә olunur
“Tamhissә” tipli nisbәtlәrdәn istifadә olunur

Ciddi nizam nisbәtlәrindәn istifadә olunur

465 Ssenarili SŞdә

•

Biliklәr mәtnlәr әsasında әldә edilir
“Girişçıxış ” tipli nisbәtlәrdәn istifadә olunur
Ciddi nizam nisbәtlәrindәn istifadә olunur
Nisbәtlәrin bir növündәn istifadә olunur
“Tamhissә” tipli nisbәtlәrdәn istifadә olunur

466 İyerarxik SŞdә

•

Biliklәr mәtnlәr әsasında әldә edilir
“Tamhissә” tipli nisbәtlәrdәn istifadә olunur
Nisbәtlәrin bir növündәn istifadә olunur
Ciddi nizam nisbәtlәrindәn istifadә olunur
“Girişçıxış ” tipli nisbәtlәrdәn istifadә olunur

467 Birnövlü SŞdә

•

Biliklәr mәtnlәr әsasında әldә edilir
Nisbәtlәrin bir növündәn istifadә olunur
“Tamhissә” tipli nisbәtlәrdәn istifadә olunur
Ciddi nizam nisbәtlәrindәn istifadә olunur
“Girişçıxış ” tipli nisbәtlәrdәn istifadә olunur

468 Nisbәtlәrin növündәn asılı olaraq SŞ aşağıdakı növünü seçmәk olar:

•

Ssenarili
Birnövlü
Bütün cavablar düzdür
İyerarxik
Funksional

469 SŞdә istifadә olan nisbәtlәrin әsas növlәri:

•

Atributiv
Linqvistik
Nәzәriçoxluq.
Bütün cavablar düzdür
Kvantorlu

470 SŞdә istifadә olan nisbәtlәrin әsas növlәri:

•

Mәntiqi
Bütün cavablar düzdür
Linqvistik
Atributiv
Hәrәkәt

471 SŞ ......... kimi tәyin olur

•

Zirvәlәri boş olmayan çoxluq
Eyler qrafı
İstiqamәtli qraf
Orqraf
Hamilton qrafı

472 SŞnin zirvәsi sadәdir, әgәr

•

Zirvәlәr predmet sahәsindәn olan obyektlәrә müvafiqdirlәrsә
Onun daxili strukturu yoxdursa
Onun xarici strukturu yoxdursa
Modellәşdirilәn mühitin terminal obyektlәri ilә barabәrlik yerinә yetirilmirs’
Әdәd o, mövcud deyilsә

473 “SŞ” adı diqqәti ...... yönәldir

•

Bütün cavablar düzdür
Mәnaya
Predmet sahәsinin modelinә
Ayrıayrı simvollara
Formaya

474 Sistemin prototipinә aiddir

•

Problemә yanaşmanın müzakirәsi
Layihәlәşdirmә qruplarının vә uyğun tapşırıqların tәyini
Bütün tәşkil etmә prosesi üçün problemin vacibliyini göstәrәn tәdqiqat sahәsinin tәyini
Yoxlanışın nәticәsi olaraq tәdqiqat sahәsi haqqında әlavә informasiyanın toplanması
Tәşkilati iclasın keçirilmәsi

475 Layihәnin qәbuluna aiddir

•

Problemә yanaşmanın müzakirәsi
Layihәlәşdirmә qruplarının vә uyğun tapşırıqların tәyini
Bütün tәşkil etmә prosesi üçün problemin vacibliyini göstәrәn tәdqiqat sahәsinin tәyini
Layihәdә tәcrübәli rәhbәrinin tәyini
Tәşkilati iclasın keçirilmәsi

476 Tәdqiqat sahәsinin tәsvirinә aiddir

•

Problemә yanaşmanın müzakirәsi
Layihәdә tәcrübәli rәhbәrinin tәyini
Layihәlәşdirmә qruplarının vә uyğun tapşırıqların tәyini
Bütün tәşkil etmә prosesi üçün problemin vacibliyini göstәrәn tәdqiqat sahәsinin tәyini
Tәşkilati iclasın keçirilmәsi

477 İntellektual sistemlәrin layihәlәşdirilmәsi zamanı işlәrin da siyahısı:

•

İzahetmә altsisteminin seçilmәsi
Sistemә biliklәrin tәqdim olunması üsulunun seçilmәsi;
Biliklәrin ekspertdәn sistemә ötürülmәsi;
Bütün cavablar düzdür
Çıxış (idarәetmә) strategiyasının seçilmәsi;

478 Süni intellektin layihәlәşdirilmәsi mәrhәlәlәri

•

Sistemin testdәn keçirilmәsi
BTDnin seçilmәsi vә ya hazırlanması
Biliklәrin tәqdimatı vә qәrarların çıxış mexanizminin müәyyәnlәşdirilmәsinin rәsmiyyәtinin seçilmәsi
Bütün cavablar düzdür
Sistemin yoxlanması

479 Feygenbauma gürә biliklәr tipi:
Metabiliklәr, yәni “bizim biliklәrimizin hәcmindә vә ya bizim imkanlarımız daxilindә biliklәr”
Müvәqqәti ardıcıllıq vә sәbәbnәticә әlaqәlәrini müәyyәn edәn hadisәlәr haqqında;
Әtrafmühitin obyekt vә kateqoriyaları haqqında;

•

•

Bütün cavablar düzdür
Fәaliyyәti, yәni hәr hansı bir işi yerinә yetirmәk qabiliyyәti haqqında;

480 Biliklәrin tipi

•

İş vә fәaliyyәtin mümkün effektlәri, hadisә vә vәziyyәtlәrin yaranmasının sәbәb vә şәrtlәri;
Obyektlәr arasında vә bu obyektlәrin iştirakı mümkün olan әlaqәlәr vә hadisәlәr;
Obyektin quruluşunu, formasını, xüsusiyyәtlәrini, funksiyalarını vә imkanlarının vәziyyәtini;
Bütün cavablar düzdür
Fiziki qanunlar;

481 İntellektual sistemlәrin hazırlanmasının ilkin mәrhәlәsindә hәll edilәcәk tapşırıqlar

•

BBnin quruluş hissәlәri arasındakı qarşılıqlı xarakterin müәyyәn edilmәsi;
Biliklәrin tәqdimatı üsulunun seçilmәsi;
Biliklәrin quruluşunun müәyyәn edilmәsi üsulu, yәni “biliklәri necә tәqdim etmәli”;
Bütün cavablar düzdür
BBnin quruluşunun müәyyәn edilmәsi;

482 İntellektual sistemlәrin hazırlanmasının ilkin mәrhәlәsindә hәll edilәcәk tapşırıqlar

•

Tapşırıqların hәlli üçün biliklәrin tipinin müәyyәn edilmәsi;
Tәdqiq olunan problem sahәsi kontekstindә “bilik” mәfhumunun tәyini;
Problem sahәsinin (obyektin, tapşırığın, mәqsәdin) tәdqiqi, yәni “BB nәyi ifadә edir” vә “nәyә görә ifadә edir”;
Bütün cavablar düzdür
Biliklәrin mәnbәyini aydınlaşdırmaq, onlarla fәal vә ciddi cәhdlә işlәmәk;

483 Ekspert sistemlәrin tәtbiqini vacib edәn şәrt

•

Әn yaxşı vә әn pis icraçıların mәsәlәlәri hәll etmәlәri arasındakı fәrqin böyüklüyü
Kiçik mәsәlәlәrin hәlli mütәxәssislәrin çoxsaylı kollektivini tәlәb edir ki, bu mütәxәssislәr dә lazımi qәdәr
biliklәrә malik deyillәr
Başqa işçilәrә kömәk üçün mütәxәssis çatışmazlığı
Bütün cavablar düzdür
Mәhsuldarlığın aşağı düşmәsi bir neçә şәrtdәn asılı ola bilәr ki, bu da adi mütәxәssis tәrәfindәn ayrılmış vaxtda
başa düşülә bilmәz

484 Mәsәlәlәrin hәllinә görә intellektual sistemlәrin tәsniflәşdirilmәsi

•

Texnologiya problemini araşdıran sistemlәrә bölünür
Neyron şәbәkәlәr vә ekspert sistemlәrә bölünür
İqtisadi mәsәlәlәrin hәllinә yönәlәn, marketinq tәdqiqatları üçün hazırlanan vә hüquqşünaslıqda qәrarların qәbul
edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrә bölünür
Mәslәhәt verәn, test edәn, diaqnostika edәn vә s. sistemlәrә bölünür
Biliyin istifadә olunmasını araşdıran sistemlәrә bölünür

485 Tәtbiq olunma sahәsinә intellektual sistemlәrin tәsniflәşdirilmәsi

•

Texnologiya problemini araşdıran sistemlәrә bölünür
Mәslәhәt verәn, test edәn, diaqnostika edәn vә s. sistemlәrә bölünür.
Neyron şәbәkәlәr vә ekspert sistemlәrә bölünür
İqtisadi mәsәlәlәrin hәllinә yönәlәn, marketinq tәdqiqatları üçün hazırlanan vә hüquqşünaslıqda qәrarların qәbul
edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrә bölünür
Biliyin istifadә olunmasını araşdıran sistemlәrә bölünür

486 Qurğuya görә intellektual sistemlәrin tәsniflәşdirilmәsi
Texnologiya problemini araşdıran sistemlәrә bölünür
Mәslәhәt verәn, test edәn, diaqnostika edәn vә s. sistemlәrә bölünür.

•

İqtisadi mәsәlәlәrin hәllinә yönәlәn, marketinq tәdqiqatları üçün hazırlanan vә hüquqşünaslıqda qәrarların qәbul
edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrә bölünür
Neyron şәbәkәlәr vә ekspert sistemlәrә bölünür
Biliyin istifadә olunmasını araşdıran sistemlәrә bölünür

487 Baza biliklәrinin yaradılması üçün bir – biri ilә әlaqәdar aşağıdakı problemlәri hәll etmәk lazımdır:

•

Texnologiya problemi
Biliyin tәsviri
Müvafiq sahәyә lazım olan tәtbiqi biliyi formalaşdırılması
Bütün cavablar düzdür
Biliyin istifadә olunması

488 Hәr bir intellektual sistemdә mәqsәdi formalaşdırmaq üçün vacib bloklardan biridir

•

Bütün cavablar düzdür
Proqnoz bloku
Xarici alәmlә әlaqә bloku
Mәqsәdi formalaşdıran blok
Öyrәnәn vә ya özünüöyrәdәn bloku

489 Mәqsәdi formalaşdıran blok

•

Bütün cavablar düzdür
Sistemin intellektual fәaliyyәtindә әvvәlcәdәn müәyyәn dәyişәnlәrin proqnozunu verә bilmәk üçündür
Operativ olaraq xarici alәm haqqında informasiya yığır vә onun nәticәlәrini intellektual sistemdә real vaxt әrzindә
qәrar qәbul etmәdә istifadәsini tәmin edir
Hәr bir intellektual sistemdә mәqsәdi formalaşdırmaq üçün vacib bloklardan biridir
Sistemin başadüşmә üfiqlәrini genişlәndirir vә lazım olarsa alәmin modelini korrektә edir

490 Operativ olaraq xarici alәm haqqında informasiya yığır vә onun nәticәlәrini intellektual sistemdә real
vaxt әrzindә qәrar qәbul etmәdә istifadәsini tәmin edir

•

Bütün cavablar düzdür
Öyrәnәn vә ya özünüöyrәdәn bloku
Proqnoz bloku
Xarici alәmlә әlaqә bloku
Mәqsәdi formalaşdıran blok

491 Xarici alәmlә әlaqә bloku

•

Bütün cavablar düzdür
Sistemin başadüşmә üfiqlәrini genişlәndirir vә lazım olarsa alәmin modelini korrektә edir
Sistemin intellektual fәaliyyәtindә әvvәlcәdәn müәyyәn dәyişәnlәrin proqnozunu verә bilmәk üçündür
Operativ olaraq xarici alәm haqqında informasiya yığır vә onun nәticәlәrini intellektual sistemdә real vaxt әrzindә
qәrar qәbul etmәdә istifadәsini tәmin edir
Hәr bir intellektual sistemdә mәqsәdi formalaşdırmaq üçün vacib bloklardan biridir

492 Sistemin intellektual fәaliyyәtindә әvvәlcәdәn müәyyәn dәyişәnlәrin proqnozunu verә bilmәk üçündür

•

Bütün cavablar düzdür
Proqnoz bloku
Öyrәnәn vә ya özünüöyrәdәn bloku
Xarici alәmlә әlaqә bloku
Mәqsәdi formalaşdıran blok

493 Proqnoz bloku
Bütün cavablar düzdür

•

Operativ olaraq xarici alәm haqqında informasiya yığır vә onun nәticәlәrini intellektual sistemdә real vaxt әrzindә
qәrar qәbul etmәdә istifadәsini tәmin edir
Sistemin başadüşmә üfiqlәrini genişlәndirir vә lazım olarsa alәmin modelini korrektә edir
Sistemin intellektual fәaliyyәtindә әvvәlcәdәn müәyyәn dәyişәnlәrin proqnozunu verә bilmәk üçündür
Hәr bir intellektual sistemdә mәqsәdi formalaşdırmaq üçün vacib bloklardan biridir

494 ....... sistemin başadüşmә üfiqlәrini genişlәndirir vә lazım olarsa alәmin modelini korrektә edir

•

Bütün cavablar düzdür
Xarici alәmlә әlaqә bloku
Proqnoz bloku
Öyrәnәn vә ya özünüöyrәdәn bloku
Mәqsәdi formalaşdıran blok

495 İntellektual sistemlәr

•

İS mәntiqi nәticәlәri istifadә etmәklә şәraiti tanımaq vә qәrar qәbul etmәk vә hәmkarları ilә ümumi dil tapmaq,
lazım gәlәrsә, özünün gördüyü işi izah etmәyi özünün vәziyyәtini vә әhatә olunan alәmi proqnozlaşdırmağı vә
onu öz fәaliyyәti ilә әlaqәlәndirmәyi bacarmalıdır vә s.
İS әhatә olunmuş alәmin dәyişmәsinә reaksiya vermәlidir, yәni kriteriyanın dәyişmәsi ilә mәsәlәni hәll etmәlidir.
İS müәyyәn mәqsәdә doğru yönәldilmiş olmalıdır, yәni öz fәaliyyәtini elә planlaşdırmalıdır ki, mәqsәdә doğru
getmәlidir vә ona çatmalıdır. Fәrqi yoxdur bu mәqsәd ona yuxarıdan verilib vә ya sistem özü onu formalaşdırıb.
Bütün cavablar düzdür
İS daimi öz biliyinin hüdudlarını genişlәndirmәlidir. İstәr әhatә edәn alәm haqqında, istәrsә dә özü haqqında. Bir
sözlә, öyrәnmәk vә özünü öyrәtmәklә alәmin modelini tәkmillәşdirmәlidir.

496 Süni intellektin tәdqiqindә aşağıdakı kompleks üsullardan istifadә olunur:

•

Konqnitiv psixologiyanın üsulları
Freym dillәri
Riyazi mәnitiqin üsulları
Bütün cavablar düzdür
Tәtbiqi vә riyazi linqvistikanın üsulları

497 Situasiyaya uyğun mәqsәdyönlü modellәrin yaradıl

•

Biliklәrlә manipulyasiya
İnformasiyanın qәbulu
Ünsiyyәt
Normativ, sutiativ istiqamәt
Biliyin tәqdiminә

498 Normativ, sutiativ istiqamәt

•

“Bilik bazasının” yaradılması, intellektual sistemlәrinin yaddaşının xüsusi biliklәrin tәqdimi, formalaşdırlması
EHM – lәrin obrazların tanınmasına, görmәk informasiyaların analizinә öyrәtmәk
Kompüter tәrәfindәn adi mәtnin başa düşülmәsi, EHMlә insanın dialoqu
Situasiyaya uyğun mәqsәdyönlü modellәrin yaradılması
Intellektual sistemlәri metodlarla vә biliklәrin manipulyasiya ilә mәşğul olmağın öyrәdilmәsi

499 Kompüter tәrәfindәn adi mәtnin başa düşülmәsi, EHMlә insanın dialoqu.................aiddir

•

Normativ, sutiativ istiqamәt
Biliyin tәqdiminә
İnformasiyanın qәbulu
Ünsiyyәt
Biliklәrlә manipulyasiya

500 Ünsiyyәt

•

Situasiyaya uyğun mәqsәdyönlü modellәrin yaradılması
Intellektual sistemlәri metodlarla vә biliklәrin manipulyasiya ilә mәşğul olmağın öyrәdilmәsi
EHM – lәrin obrazların tanınmasına, görmәk informasiyaların analizinә öyrәtmәk
Kompüter tәrәfindәn adi mәtnin başa düşülmәsi, EHMlә insanın dialoqu
“Bilik bazasının” yaradılması, intellektual sistemlәrinin yaddaşının xüsusi biliklәrin tәqdimi, formalaşdırlması

501 EHM – lәrin obrazların tanınmasına, görmәk informasiyaların analizinә öyrәtmәk.................aiddir

•

Normativ, sutiativ istiqamәt
Biliklәrlә manipulyasiya
Biliyin tәqdiminә
İnformasiyanın qәbulu
Ünsiyyәt

502 İnformasiyanın qәbulu

•

Situasiyaya uyğun mәqsәdyönlü modellәrin yaradılması
“Bilik bazasının” yaradılması, intellektual sistemlәrinin yaddaşının xüsusi biliklәrin tәqdimi, formalaşdırlması
Intellektual sistemlәri metodlarla vә biliklәrin manipulyasiya ilә mәşğul olmağın öyrәdilmәsi
EHM – lәrin obrazların tanınmasına, görmәk informasiyaların analizinә öyrәtmәk
Kompüter tәrәfindәn adi mәtnin başa düşülmәsi, EHMlә insanın dialoqu

503 Intellektual sistemlәri metodlarla vә biliklәrin manipulyasiya ilә mәşğul olmağın
öyrәdilmәsi.................aiddir

•

Biliklәrlә manipulyasiya
Ünsiyyәt
İnformasiyanın qәbulu
Biliyin tәqdiminә
Normativ, sutiativ istiqamәt

504 Biliklәrlә manipulyasiya

•

Situasiyaya uyğun mәqsәdyönlü modellәrin yaradılması
EHM – lәrin obrazların tanınmasına, görmәk informasiyaların analizinә öyrәtmәk
“Bilik bazasının” yaradılması, intellektual sistemlәrinin yaddaşının xüsusi biliklәrin tәqdimi, formalaşdırlması
Intellektual sistemlәri metodlarla vә biliklәrin manipulyasiya ilә mәşğul olmağın öyrәdilmәsi
Kompüter tәrәfindәn adi mәtnin başa düşülmәsi, EHMlә insanın dialoqu

505 “Bilik bazasının” yaradılması, intellektual sistemlәrinin yaddaşının xüsusi biliklәrin tәqdimi,
formalaşdırlması.................aiddir

•

Normativ, sutiativ istiqamәt
İnformasiyanın qәbulu
Biliklәrlә manipulyasiya
Biliyin tәqdiminә
Ünsiyyәt

506 Biliyin tәqdiminә aiddir

•

Situasiyaya uyğun mәqsәdyönlü modellәrin yaradılması
EHM – lәrin obrazların tanınmasına, görmәk informasiyaların analizinә öyrәtmәk
Intellektual sistemlәri metodlarla vә biliklәrin manipulyasiya ilә mәşğul olmağın öyrәdilmәsi
“Bilik bazasının” yaradılması, intellektual sistemlәrinin yaddaşının xüsusi biliklәrin tәqdimi, formalaşdırlması
Kompüter tәrәfindәn adi mәtnin başa düşülmәsi, EHMlә insanın dialoqu

507 Freym ........ xüsusi hәllidir:

•

Semantik şәbәkәnin

Verilәnlәrin intellektual emalının
Mәntiqi modelin
Produksion modelin
Fәnnyönümlü modelin

508 Freym –

•

Müәyyәn standart situasiyanın tәqdim edilmәsi üçün verilәnlәr strukturu
Bütün cavablar doğrudur
Müәyyәn qeyristandart situasiyanın tәqdim edilmәsi üçün verilәnlәr strukturu
Müәyyәn vә konkret situasiyanın tәqdim edilmәsi üçün verilәnlәr strukturu
Verilәnlәrin intellektual emalının xüsusi hәlli

509 Әmәliyyat biliklәrini hәyata keçirilmәsi üçün birlәşdirilmiş prosedurlardan istifadә edәn model:

•

Fәnnyönümlü model
Verilәnlәrin intellektual emalı
Semantik şәbәkә
Freym
Produksion model

510 Bu qurum müәyyәn standart situasiyanın tәqdim edilmәsi üçün verilәnlәr strukturu

•

Fәnnyönümlü model
Freym
Verilәnlәrin intellektual emalı
Semantik şәbәkә
Produksion model

511 Siniflәr şәklindә sistemin tәqdimatı ........ üçün sәciyyәvidir:

•

Verilәnlәrin intellektual strukturları
Freymlәr
Produksion modellәr
Fәnnyönümlü modellәr
Semantik şәbәkәlәr

512 Obyektyönümlü modeli ........ inkişafıdır:

•

Verilәnlәrin intellektual strukturunun
Freym modelinin
Produksion modelin
Fәnnyönümlü model
Semantik şәbәkәlәrin

513 Freymyönümlü ekspert sistemlәri

•

ANALYST
Bütün cavablar doğrudur
ALTERID
TRISTAN
МОДИС

514 Hәm freymlәrdә hәm dә semantik şәbәkәlәrdә varislik .... vasitәsilә baş verir

•

Verilәnlәr bazasından
Varislik xassәlәri
AKOәlaqәlәr
İstifadәçi ilә dialoqdan

Düsturlar üzrә

515 Freymekzemplyarda slotun qiymәtlәrinin alınması üsulları:

•

Göstәrilәn AKO xassәlәri vasitәsilә
Freymnümunәdәn
Verilәnlәr bazasından
İstifadәçi ilә dialoqdan
Bütün cavablar doğrudur

516 Freymekzemplyarda slotun qiymәtlәrinin alınması üsulları:

•

Bütün cavablar doğrudur
Freymnümunәdәn
Göstәrilәn AKO xassәlәri vasitәsilә
Slotda qeyd olunan düstur üzrә
Birlәşdirilmiş prosedur vasitәsilә

517 Freymin strukturu

•

Obraz, fakt
Freymin adı, slotun adı
Freymin adı, slotun adı, prosedurun adı
Freymin adı, slotun adı, prosedurun adı, demonun adı
Rol, ssenari, vәziyyәt

518 Freym modeli kifayәt qәdәr universaldır, çünki dünya haqqında biliklәrin müxtәlifliyini .... vasitәsilә әks
etdirmәk imkanını verir:

•

Obyektlәr vә anlayışları göstәrmәk üçün freymstrukturlar
Bütün cavablar doğrudur
Freymssenarilәr
Freymsituasiyalar
Freymrollar

519 Freym 

•

Birlәşdirilmiş prosedurlardır
Bütün cavablar doğrudur
İnformasiyanın bәzi stereotipinin tәqdim edilmәsi üçün mücәrrәd obrazdır
Müәyyәn standart vәziyyәtin tәqdim edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş verilәnlәr strukturudur
Qaydalar әsasında evristik metodların hәyata keçirilmәsinә imkan verәn vә monoton vә qeyrimonoton nәticәlәri
yerinә yetirәn modeldir

520 Freymlәrin müәllifi

•

M. Kastels
N. Viner
C. Makkarti
M. Minski
MakKallok

521 Müәyyәn standart vәziyyәtin tәqdim edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş verilәnlәr strukturu

•

Obyektyönümlü model
Neyron şәbәkә
Semantik model
Mәntiqi model
Freym

522 Qaydalar üzrә nәticәnin evristik metodlarını hәyata keçirmәyә imkan verәn model

•

Neyron şәbәkә
Mәntiqi model
Obyektyönümlü model
Freym
Semantik model

523 Birlәşdirilmiş prosedurlar

•

Neyron şәbәkә
Produksion model
Mәntiqi model
Freym
Semantik model

524 Obyektlәr arasında mәlumat mübadilәsi hәyata keçirәn model

•

Neyron şәbәkә
Produksion model
Mәntiqi model
Freym
Semantik model

525 Freym 

•

Verilәnlәrin mәntiqi modelinin qurulması üçün istifadә edilәn modellәşdirmә yanaşmaları
"Әgәr (şәrt), onda (hәrәkәt)" şәklindә biliyi tәqdim edәn model
Zirvәlәri – anlayışlar, qövslәri isә  anlayışlar arasında münasibәtlәr olan istiqamәtlәndirilmiş qraf
Müәyyәn standart vәziyyәtin tәqdim edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş verilәnlәr strukturu
Predmet oblastında sinif vә obyektlәr mәcmusu

526 Freymlәr .......... ilә doldurulur: 1. Qiymәtlәr. 2. Simvollar. 3. Çoxluqlar. 4. İdarә edici informasiya

•

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

527 Müәyyәn şәrtin yoxlanılması nә zaman yerinә yetirilir?

•

freymә vә müәyyәn şәrtә istinad olmayanda
müәyyәn şәrtә istinad olunanda
istinad olmyanda
istinadın mövcudluğu olanda
freymә istinad olunanda

528 Daxil edilmiş prosedurlarda zәrurilik......halda meydana çıxır

•

müәyyәn şәrtin mümkünsüz olması
freymin aktivlәşmәsinin mümkünsüz olması
müәyyәn şәrtin silinmәsi zamanı freymin aktivlәşmәsi
müәyyәn şәrtin yerinә yetirilmәsi zamanı freymin aktivlәşmәsi
müәyyәn şәrtin aktivlәşmәsi

529 . ... freymlәr digәr freymlәrin adları kmi çixiş edirlәr, ..... freymlәr müvafiq qiymәtlәrin siyahısını
verirlәr

•

Ayrıayrı, birlәşdirilmiş
Sabit, qeyrisabit
Generasiya olunan, regenerasiya olunan
Qeyriterminal, terminal
Sadә, mürәkkәb

530 Slotların doldurulmasını....formalaşdrır

•

protofreym
prototip
fotofreym
freymmisal
freym

531 Tam doldurulmamış freymlәr .... müvafiqdirlәr

•

freymmәsәlәyә
prototipә
fotofreymә
protofreymlәrә
freymmisala

532 Freymlәrin iyerarxik sistemi necә yaradılır?

•

Bütün cavablar düzdür
Freymlәrin iyerarxik daxil edilmәsilә
Freymlәrin ardıcıl daxil edilmәsilә
Freymlәrin rekursiv daxil edilmәsilә
Freymlәrin layihә әsasında daxil edilmәsilә

533 Semantik şәbәkә .... ilә dәyişdirilә bilәr

•

konkret qimәtlәr
başlıqların tәsviri
atributun tәsviri
freymin tәsviri
prosedurların adları

534 Slotların qiymәtlәri kimi .... çıxış edir: 1. digәr freymlәrin adları. 2. prosedurların adları. 3. slotlarn
konkret qiymәtlәri

•

1, 2, 3
2, 3
yalnız 2
yalnız 1
1.3

535 Slot kimi çıxış edir:

•

tәsvir olunan obyektlәrin başlıqları
tәsvir olunan obyektlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri
tәsvir olunan obyektlәrin atributları
I adı ilә tәsvir olunan obyektlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri vә ya atributları
tәsvir olunan obyektlәrin formaları

536 Freymlәrin .... kimi obyektlәrin, hadisәlәrin, proseslәrin adları çıxış edir
açarları
formaları

•

B) başlıqları
adları
makrosları

537 Әn sadә variantda freymin yazılış qaydası

•

F = (>, <>, <>,…,<>)
F = ( I>, , ,…,)
F = ( I, , ,…,)
F = (, , ,…,)
F = (, ,…,)

538 . . . xüsusi halı ümumidәn fәrqlәndirәn biliklәrdәn ibarәtdir

•

Freymlayihәlәr
Freymlәr
Freymmәsәlәlәr
Freymmisallar
Proto freymlәr

539 . . . . bütün xüsusi hallar üçün ümumi olan bilklәrdәn ibarәtdir

•

Freymlayihәlәr
Freymlәr
Freymmisallar
Freymprototip
Proto freymlәr

540 Freymlәrin növlәri

•

Layihә vә prototiplәr
Prototiplәr vә freymmisallar
Freymekzemplyarlar vә freymmisallar
Protofreymlәr vә freymekzemplyarlar
Layihә, misallar, mәsәlәlәr

541 Pospelovun tәrifinә görә freym  ...

•

Obyektlәrin tәqdim olunması üçün tәlәb olunan minimal informasiyadır
Normalizә olunmuş cәdvәldir
B) Unikal ada malik olan informasiya obyektidir
İxtiyari obyekt vә hadisәnin tәsviri üçün termindir
Verilәnlәrin mәntiqi tәşkilatıdır

542 Minskinin tәrifinә görә freym  ...

•

E) Müxtәlif realizasiyalar
Real dünyanın bir hissәsi
Obyektlәrin tәqdim olunması üçün tәlәb olunan maksimal informasiya
А))Obyektlәrin tәqdim olunması üçün tәlәb olunan minimal informasiya
Verilәnlәr tәşkilatının elementar vahidi

543 “Geştalpsixologiya” nә ilә mәşğuldur?

•

İnsan tәrәfindәn yeni ideyaların qәbul edilmәsinin öyrәnimәsi
İnsan psoxologiyası tәrәfindәn daxili dünyanın öyrәnimәsi
İnsan tәzahürünün tәhlili
Xarici mühitin insan tәrәfindәn öyrәnimәsi
İnsan psoxologiyasınn öyrәnimәsi

544 Freym anlayışı kimә mәxsusdur?

•

İ. Pavlov
M. Qomez
M. Kloze
M. Minski
A. Valentinov

545 Anlayışlar arasında münasibәtlәri tәsnif etmәk olar:

•

Rekursiv
Binar
Unar
Bütün cavablar doğrudur
Nar

546 Funksional münasibәtlәr:

•

"Başçı"  "tabe olan"
"Hissә  tam"
"Sinif  yarımsinif  nüsxә", "çoxluq – altçoxluq element"
"Müәyyәn edir", "tәsir göstәrir" vә s.
"Cәddi  törәmәsi"

547 Genotipdә geni .... kimi tәqdim edilir

•

Digәr obyekt
Bütün cavablar doğrudur
Bayt
Bit
Әdәd

548 Genetik alqoritm seçimi mәsәlәsi elә hәyata keçirilmәlidir ki, onun hәlli .... kimi kodlaşdırılsın

•

Bütün cavablar doğrudur
Vektor
Bit
Әdәd
Digәr obyekt

549 Genetik alqoritmin fәrqlәndirici xüsusiyyәti ............ operatorundan istifadәsinә diqqәtdir

•

Bütün cavablar doğrudur
Çarpazlaşma
Mutasiya
Yeni nәsillәrin realizasiyası
"Düzgün" nәsillәrin seçilmәsi

550 Tәbii tәkamül metodları ........... nәzәrdә tutur

•

Krossinqoveri
Bütün cavablar doğrudur
Varisliyi
Mutasiyanı
Seçimi

551 Genetik alqoritm ...... metodlarından istifadә edir
Tәkamül hesablamaları

•

•

Tәbii tәkamül
Tәsnifat, klasterizsiya vә taksonomiya mәsәlәlәri
Tәsnifat vә taksonomiya mәsәlәlәri
Statistika vә kombinatorika mәsәlәlәri

552 Genetik alqoritm ........ aiddir

•

Tәsnifat, klasterizsiya vә taksonomiya mәsәlәlәrinә
Tәbii tәkamülә
Statistika vә kombinatorika mәsәlәlәrinә
Tәsnifat vә taksonomiya mәsәlәlәrinә
Tәkamül hesablamalara

553 Genetik alqoritm  .......... mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadә edilәn evristik axtarış alqoritmidir

•

Tәsnifat, klasterizasiya vә taksonomiya
Tәsnifat vә taksonomiya
Optimallaşdırılma vә modellәşdirilmә
Proqnozlaşdırma vә optimallaşdırılma
Statistika vә kombinatorika

554 Genetik alqoritm – .... yolu ilә optimallaşdırılma vә modellәşdirilmә mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadә
edilәn evristik axtarış alqoritmidir

•

Tәsadüfi seçim
Bütün cavablar doğrudur
Tәbiәtdә baş verәn seçimә analoji proseslәr
Mexanizmlәrin istifadәsi ilә müәyyәn parametrlәrin variasiyaları
Kombinasiya

555 Şәbәkәnin müәyyәn funksiyanı modellәşdirmәk qabiliyyәti:

•

Tәlimat
Assosiativlik
Çәkilik
Şәbәkәnin parallel işi
Tәmsil olnma

556 Şәbәkәnin çәkilәrinin tarazlanmasının sistemli proseduru:

•

Assosiativlik
Şәbәkәnin parallel işi
Çәkilik
Tәmsil olnma
Tәlimat

557 Neyronun aktivasiya funksiyası:

•

Şәbәkәnin tәlim alqoritmi
Neyronun girişlәrinin çәkilәndirilmiş cәmi
Şәbәkәnin çәkilәrinin tarazlanmasının sistemli proseduru
Sinif qiymәtlәrinin müәyyәnlәndirilmәsi
Çıxışda qeyrixәtti siqnalın dәyişdiricisi

558 Neyrokompüterlәrin adi hesablama maşınları arasında prinsipial fәrq

•

Çoxölçülü informasiya ilә iş
Nümunә üzәrindә tәlimatlanma qabiliyyәti
Yaddaşın böyük hәcmi

Parallel emal
İnformasiya ilә iş

559 Neyron şәbәkәlәr operativ mәlumar bazasından biliklәri almağa imkan verir

•

Vә öyrәdici toplunu generasiya etmәyә
Vә siniflәri әhatә etmәyә
Vә lazımi informasiyanı emal etmәyә
Doğrudur
Düzgün deyil

560 Öyrәdici toplusunu ............ tәşkil edir:

•

Real vәziyyәtlәrin nümunәlәri
Әhәmiyyәtli әlamәtlәr
İnformasiya vahidlәri
Әlamәtlәr vә atributlar
Siniflәrin qiymәtlәri

561 Neyron şәbәkәdә qәrarın qәbul edilmәsi ........әsasında hәyata keçirilir:

•

Neyronlar arası әlaqәlәrin çәkilәri
Hәlledici funksiyalarının seçimi
Çәkilәrin generatoru
Tәlim toplusu
Aktivasiya funksiyasının seçimi

562 Neyron şәbәkәsinin tәlim prosesi .... müәyyәn edilmәsindәn ibarәtdir:

•

Tәlim toplusunun
Neyronlar arası әlaqәlәrin çәkilәrinin
Aktivasiya funksiyasının seçiminin
Çәkilәrin generatorunun
Hәlledici funksiyalarının seçiminin

563 Tәlim vә real tәcrübә әsasında özünüöyrәdәn İİS

•

Yeni informasiya texnologiyası
Neyron şәbәkәsi
Semantik şәbәkә
Freym
İntellektual İS

564 Genetik alqoritmin mәrhәlәlәri:

•

Bütün fәrdlәr üçün mәqsәd funksiyasının hesablanması vә yeni nәslin formalaşması
İbtidai populyasiyanin yaradılması
Populyasiyanın fәrdlәri üçün mәqsәd funksiyasının verilmәsi (uyğunluğu)
Bütün cavablar doğrudur
Çarpazlaşma vә mutasiya

565 Alqoritmin dayanacaq meyarı

•

Tәkamül üçün buraxılmış zamanın bitmәsi
Supoptimal hәllin olması
Qlobal hәllin tapılması
Bütün cavablar doğrudur
Nәsillәrin tәkamülü üçün buraxılmış zamanın bitmәsi

566 Genetik operatorların iş nәticәsindә ......... әldә edilir

•

Müәyyәn meyarlar
İterasiya
Düzgün qәrarlar
Yeni qәrarlar
Hәyat dövrlәri

567 Genetik operatorlar

•

Varislik, muasiya, "düzgün" nәsillәrin seçimi
Çarpazlaşma, muasiya, krossinqover, varislik
Varislik, muasiya, seçim
Çarpazlaşma, muasiya, krossinqover
Çarpazlaşma, muasiya, krossinqover, varislik, "düzgün" nәsillәrin seçimi

568 Genetik alqoritmlәdә genotip ..... malikdir

•

Ölçmәlәr vektoruna
Daimi uzunluğa
Dәyişәn enә
Sabit uzunluğa
Dәyişmәyәn parametrlәrә

569 Genetik alqoritmin işinin başlanmasından әvvәl.......zәruridir

•

Әlamәtlәri kodlaşdırmaq, fenotipi formalaşdırmaq, finnessfunksiyanı tәyin etmәk
Finnessfunksiyanı tәyin etmәk
Fenotipi formalaşdırmaq
Parçalanma nöqtәsini seçmәk
Әlamәtlәri kodlaşdırmaq

570 Seçim tiplәrinә aid deyil

•

Ruletka
Ranq
Turnir
Kәsişmә
Kәsib gödәltmә ilә seçim

571 Seçim tiplәrinә aiddir

•

Ruletka
Ranq
Turnir
Bütün cavablar düzdür
Kәsib gödәltmә ilә seçim

572 İnversiya

•

Bütün cavablar düzdür
Xromosomun ixtiyari növü müәyyәn ehtimalla әks olanına dәyişir
Xromosomun hansısa hissәsinin hәmin xromosomun digәr seqmentinә köçürülmәsi
Xromosomun sәrbәst seçilmiş hissәsinin daxilindә genlәrin әks qaydada yerdәyişmәsi
Düzgün cavab yoxdur

573 Translokasiya
Bütün cavablar düzdür

•

Xromosomun sәrbәst seçilmiş hissәsinin daxilindә genlәrin әks qaydada yerdәyişmәsi
Xromosomun ixtiyari növü müәyyәn ehtimalla әks olanına dәyişir
Xromosomun hansısa hissәsinin hәmin xromosomun digәr seqmentinә köçürülmәsi
Düzgün cavab yoxdur

574 Birnöqtәli mutasiya

•

Bütün cavablar düzdür
Xromosomun sәrbәst seçilmiş hissәsinin daxilindә genlәrin әks qaydada yerdәyişmәsi
Xromosomun hansısa hissәsinin hәmin xromosomun digәr seqmentinә köçürülmәsi
Xromosomun ixtiyari növü müәyyәn ehtimalla әks olanına dәyişir
Düzgün cavab yoxdur

575 Mutasiya operatorlarının tiplәri: 1. Birnöqtәli mutasiya; 2. Inversiya; 3. Translokasiya

•

Düzgün cavab yoxdur
1.2
1.0
1, 2, 3
1.3

576 Genetik alqoritm 

•

Düzgün cavab yoxdur
Riyazi seçim konsepsiyaları әsasında axtarış alqoritmi
Mәsәlәlәrin hәlli vә modellәşdirilmәsi alqoritmi
Genetika vә tәbii seçim konsepsiyalarına әsaslanan optimallaşdırılma vә modellәşdirilmә mәsәlәlәrin hәlli üçün
istifadә edilәn axtarışın evristik alqoritmidir
Qeydlәrin verilmәsi alqoritmi

577 Evolyuson proseslәrin modellәşdirilmәsi üçün genetik alqoritmlәrdә .... istifadә olunur

•

Valideynlәrdәn
Bitlәrdәn
Seqmentlәrdәn
Operatorlardan
Xromosomlardan

578 Hamar krossoverin çarpazlaşma operatoru

•

Bütün cavablar düzdür
Parçalmanın iki nöqtәsi seçilir, sonradan valideyn xromosomları alınmış tezliklәrlә mübadilә aparır
Parçalmanın bir neçә nöqtәsi seçilir, sonradan valideyn xromosomları alınmış tezliklәrlә mübadilә aparır
Birinci nәslinin nümayәndәsinin hәr biti tәsadüfi şәkildә valideynlәrin birindәn götürülür, ikinci nәsilә digәr
valideynin biti çatır
Düzgün cavab yoxdur

579 İkinöqtәli krossoverin çarpazlaşma operatoru

•

Bütün cavablar düzdür
Parçalmanın iki nöqtәsi seçilir, sonradan valideyn xromosomları alınmış tezliklәrlә mübadilә aparır
Parçalmanın bir neçә nöqtәsi seçilir, sonradan valideyn xromosomları alınmış tezliklәrlә mübadilә aparır
Parçalmanın iki nöqtәsi seçilir, sonradan valideyn xromosomları oların arasındakı seqmentdә mübadilә aparır
Düzgün cavab yoxdur

580 Birnöqtәli krossoverin çarpazlaşma operatoru

•

Bütün cavablar düzdür
Parçalmanın iki nöqtәsi seçilir, sonradan valideyn xromosomları alınmış tezliklәrlә mübadilә aparır
Parçalmanın bir neçә nöqtәsi seçilir, sonradan valideyn xromosomları alınmış tezliklәrlә mübadilә aparır

•

Parçalmanın bir nöqtәsi seçilir, sonradan valideyn xromosomları alınmış tezliklәrlә mübadilә aparır
Düzgün cavab yoxdur

581 Çarpazlaşma operatorlarına aiddir : I.birnöqtәli krossover II. ikinöqtәli krossover III.hamar krossover

•

düzgün cavab yoxdur
I,II
I
I, II, III
I,III

582 Verilәnlәrin kompleksli çoxölçülü tәhlil texnologiyası –

•

Verilәnlәr vitrinidir
VBİS
Data Mining
OLAP
Bütün cavablar düzdür

583 OLAP –

•

İnformasiyanın detallaşdırılmasının müxtәlif sәviyyәlәrini tәqdim edәn iyerarxiyadır
Verilәnlәrin çoxölçülü toplusudur
Qәrar qәbuletmә dәstәyi sistemidir
Verilәnlәrin kompleksli çoxölçülü tәhlil texnologiyasıdır
Bütün cavablar düzdür

584 İnteqrasiya olunmuş informasiya sistemlәrinin tәtbiqi zәruriyyәti bu mәsәlәdәn irәli gәlir

•

Texniki planlaşdırma vә monitorinq
Konveyer istehsalatı
Müәssisәlәrin bütövlüyünün tәmin edilmәsi
Rәhbәrliyә ötürülәn informasiyanın aktuallığının tәmin olunması
Şöbәlәrinin avtomatlaşdırılması

585 Holdinq korporasiyalarında

•

Bütün cavablar doğrudur
Әsas fәaliyyәt alqısatqıdan iabarәtdir
Ayrıayrı müәssisәlәr müәyyәn mәnada müstәqildir
Struktur bölmәlәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәmsil edilir
Avtomatlaşdırma şöbәsi mövcuddur

586 Korporativ informasiya sistemi çәrçivәsindә pesonalın idarәetmә funksiyasını tәmin edәn mәsәlәlәr

•

İstehsalat sxeminin planlaşdırılması
Maddi hesabatlar vә müqavilәlәrin әmtәә hissәsinin icrası
Maliyyә bölgüsü mühasibatı vә müqavilәlәr üzrә planlaşdırılma
Cәdvәl üzrә әmәk haqqının hesablanması
Texnikiiqtisadi planlaşdırma vә maya dәyәrinin monitorinqi

587 Korporativ informasiya sistemi çәrçivәsindә maya dәyәrinin idarәetmә funksiyasını tәmin edәn
mәsәlәlәr

•

İstehsalat sxeminin planlaşdırılması
Maddi hesabatlar vә müqavilәlәrin әmtәә hissәsinin icrası
Maliyyә bölgüsü mühasibatı vә müqavilәlәr üzrә planlaşdırılma
Texnikiiqtisadi planlaşdırma vә maya dәyәrinin monitorinqi
Cәdvәl üzrә әmәk haqqının hesablanması

588 Korporativ informasiya sistemi çәrçivәsindә әmtәә axınının idarәetmә funksiyasını tәmin edәn mәsәlәlәr

•

Cәdvәl üzrә әmәk haqqının hesablanması
Maliyyә bölgüsü mühasibatı vә müqavilәlәr üzrә planlaşdırılma
Texnikiiqtisadi planlaşdırma vә maya dәyәrinin monitorinqi
İstehsalat sxeminin planlaşdırılması
Maddi hesabatlar vә müqavilәlәrin әmtәә hissәsinin icrası

589 Korporativ informasiya sistemi çәrçivәsindә reallaşdırılan vә maliyyә axınının idarәetmә funksiyasını
tәmin edәn mәsәlәlәr

•

Maddi hesabatlar vә müqavilәlәrin әmtәә hissәsinin icrası
İstehsalat sxeminin planlaşdırılması
Cәdvәl üzrә әmәk haqqının hesablanması
Texnikiiqtisadi planlaşdırma vә maya dәyәrinin monitorinqi
Maliyyә bölgüsü mühasibatı vә müqavilәlәr üzrә planlaşdırılma

590 Müәssisәnin fәaliyyәtinin operativ planlaşdırması

•

Verilәnlәrin, texniki vә proqram tәminatının, hәmçinin, personal vә tәşkilati tәdbirlәrin uyğunlaşması
İstehsalat sxeminin planlaşdırılması
Xarici parametrlәrinin planlaşdırılması
Fәaliyyәt istiqamәtlәrinin planlaşdırılması
İstifadәçilәr arasında mәlumatların ötürülmәsinin tәmin edilmәsi

591 Müәssisәnin fәaliyyәtinin strateji planlaşdırması

•

Verilәnlәrin, texniki vә proqram tәminatının, hәmçinin, personal vә tәşkilati tәdbirlәrin uyğunlaşması
İstehsalat sxeminin planlaşdırılması
Fәaliyyәt istiqamәtlәrinin planlaşdırılması
Xarici parametrlәrinin planlaşdırılması
İstifadәçilәr arasında mәlumatların ötürülmәsinin tәmin edilmәsi

592 Korporativ informasiya sistemlәrinin әsas tәyinatı

•

Verilәnlәrin, texniki vә proqram tәminatının, hәmçinin, personal vә tәşkilati tәdbirlәrin uyğunlaşması
İstifadәçilәr arasında mәlumatların ötürülmәsinin tәmin edilmәsi
Qlobal internet şәbәkәsinә mәlumatların ötürülmәsi
Qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün ziddiyyәtsiz, strukturlaşdırılmış vә dürüst informasiyanın әmәli tәqdim edilmәsi
Müәssisәnin fәaliyyәtinin strateji planlaşdırması

593 Biznesproses 

•

Müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli üçün verilәnlәr bazası vә tәtbiqi proqramların idarәetmә sistemlәri
Müәssisә menecerlәrinin fәaliyyәti
Şirkәt rәhbәrliyinin qәrarlarının razılaşdırılması prosesi
Daxili vә xarici әlaqәlәr terminlәrdә ifadә edilәn müәssisәnin fәaliyyәt modeli
Verilәnlәr, texniki vә proqram tәminatı, elәcә dә personal vә tәşkilati tәdbirlәr

594 Korporativ informasiya sistemi 

•

Müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli üçün verilәnlәr bazası vә tәtbiqi proqramların idarәetmә sistemlәri
İnformasiyanın işlәnmәsi sistemi vә müvafiq tәşkilati resurslar
İnformasiyanın genişyayımlı ötürülmәsi üçün vasitәlәrin mәcmusu
Müәssisә idarәetmәsinin avtomatlaşdırılmış vasitәlәrinin mәcmusu
Verilәnlәr, texniki vә proqram tәminatı, elәcә dә personal vә tәşkilati tәdbirlәr

595 Parallel neyronlar ………. tәqdim edir

•

Öyrәdәn massivi
Sinaptik әlaqәlәri
Çoxlaylı neyron şәbәkәsini
Birlaylı neyron şәbәkәsini
Әks әlaqәlәri

596 Parallel neyronlar ………. tәqdim edir

•

Öyrәdәn massivi
Sinaptik әlaqәlәri
Çoxlaylı neyron şәbәkәsini
Sadә neyron şәbәkәsini
Әks әlaqәlәri

597 Sadә neyron şәbәkәsi ........ tәqdim edir

•

Bütün cavablar düzdür
Bioloji sistemdә öyrәtmә modelini
Ardıcıl neyronları
Parallel neyronları
Giriş vә çıxış vektorları

598 Sadә neyron şәbәkәsi –

•

Bütün cavablar düzdür
Öyrәdilәndir
Çoxlaylıdır
Birlaylıdır
Öyrәdilәn deyil

599 Giriş vә çıxış arasında әlaqәni identifikasiya etmәk

•

Bütün cavablar düzdür
Әvvәlcәdәn tәyin olunub
Mümkünsüzdür
Çәtin deyil
Müәyyәnlәşdirilmişdir

600 .......... giriş vektorlardan ibarәtdir

•

Sadә neyron şәbәkәsi
Neyron şәbәkә
Düzgün öyrәtmә modeli
Öyrәdәn çoxluq
Öyrәtmә prosesi

601 Öyrәdәn çoxluq ........ ibarәtdir

•

Birbirinә kifayәt qәdәr yaxın olan vektorlardan
Yalnız giriş vektorlardan
Çıxış vektorlardan
Giriş vә çixiş vektorlardan
Әks әlaqәlәrdәn

602 Tәlimat qabiliyyәti ........... mümkündür

•

Neyron şәbәkәdә
Optimallaşdırma alqoritmlәrindә
Proqnozlaşdırma alqoritmlәrindә

Neyronda
Bütün cavablar düzdür

603 Neyron şәbәkә .... iqtidarındadır

•

Yalnız giriş vektorlardan ibarәt olmaq
Statistik xassәlәri seçmәk
Sәhvi minimallaşdırmaq
Öyrәnmәk
Girişә vektorları tәqdim etmәk

604 Neyronun modelindә ......... әsas elementi seçmәk olar

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

605 Neyron modelindә 3 әsas elementi seçmәk olar: 1.Sinapslar; 2. Summator; 3. Aktivasiya funksiyası; 4.
Müvafiq çәki; 5. Giriş siqnallar çoxluğunu

•

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

606 Nüvә–

•

Neyronların reaksiyası
Hüceyrәnin aksonu
Uzun dendrit
Hüceyrәnin gövdәsi
Hüceyrәnin sonluqları

607 Hüceyrәnin gövdәsi –

•

Soma
Sinaps
Akson
Nüvә
Sonluqlar

608 Akson –

•

Neyronların reaksiyası
Hüceyrәnin gövdәsi
Hüceyrәnin nüvәsi
Uzun dendrit
Hüceyrәnin sonluqları

609 Uzun dendritlәr.........adlanır

•

Nüvә
Sonluqlar
Sinaps
Akson
Soma

610 Dendrit–

•

Neyronların reaksiyası
Hüceyrәnin gövdәsi
Hüceyrәnin nüvәsi
Nüvәdәn ayrılan qısa liflәr toplusu
Hüceyrәnin sonluqları

611 Nüvәdәn ayrılan qısa liflәr toplusu ......... adlanır

•

Soma
Sinaps
Akson
Dendrit
Sonluqlar

612 Sinaptik әlaqә ........... tәyin edir

•

Neyron şәbәkәsinin reaksiyasını
Elektrokimyәvi impulsun bütün neyron şәbәkәsi üzrә ötürülmәsini
Digәr neyrona elektrokimyәvi impulsun ötürülmәsi zamanı onun çәkisinin dәyişilmәsini
Bütün cavablar düzdür
Bәzi kәmiyyәtin xassәlәrini

613 Nüvә, hüceyrәnin gövdәsindәn vә liflәrdәn ibarәt olan xüsusi hüceyrә .... adlanır

•

Dendrit vә ya akson
Elektrokimyәvi impuls
Süni neyron
Bioloji neyron
Sinaptik әlaqә

614 Bioloji neyron –

•

Nüvәdәn ibarәt olan hüceyrәnin gövdәsidir
Elektrokimyәvi impulsun ötürülmә vasitәsidir
İmpulslar vasitәsilә digәr hüceyrәlәrlә bağlı olan xüsusi hüceyrәdir
Nüvә, hüceyrәnin gövdәsindәn vә liflәrdәn ibarәt olan xüsusi hüceyrәdir
Bağlılığın yüksәk dәrәcәsidir

615 Biliklәrin natamamlığı, ikimәnalılığı, qeyrisәlisliyi ...... üçün xarakterikdir

•

Ekspert sistemlәri
Qeyrimüәyyәn
Biliklәrin birsaylı mәnbәlәrindәn istifadә edәn sistemlәr
Biliklәrin çoxsaylı mәnbәlәrindәn istifadә edәn sistemlәr
Determinә olunmuş bilikli sistemlәr

616 Struktur biliyin elementar vahidi

•

Verilәn
Fakt
Әminlik әmsalı
Obyekt
Qiymәt

617 İnformasiya mәkanınn xarakterik xüsusiyyәti:
Dolğunluq

•

Amorfluq
Strukturluq
İnformasiya obyektlәri arasında әlaqәlәrin olması
Şәbәkә yanaşma

618 İnformasiyatәhlil sistemi:

•

Arayışlar almaq üçün cihazlar dәsti
Aparat, proqram vasitәlәri, informasiya resursları, metodikaları kompleksi
Mәlumatların tәhlili üçün proqram kompleksi
Avtomatlaşdırma sistemlәrinin seçim meyarları
Maddi axınların idarә olunması

619 İnformasiya anbarına ötürülmә prosesindә struktur tәqdimat üzrә keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsinin
aşağıdakı meyarlarından istifadә edilir

•

Daxili vә xarici açarların unikallığı üzrә
Verilәnlәrdә sәhvlәrin sayından
Krossdilli qırılmaya görә
Verilәnlәrin vә әlaqәlәrin tamlığı üzrә
Formatların vә verilәnlәrin tәqdimatlarının düzgünlüyünә görә

620 İntellektual İSlәrin adi İSlәrdәn fәrq ....... mövcudluğundadır

•

Qәrarqәbulunda dәstәk sistemlri
İntellektual avtomatlaşdırılmış sistem
Biliklәr bazası
Verilәnlәr bazası
Verilәnlәr bazası idarәetmә sistemi

621 Bilik vahidi kimi qәrar nümunәlәrini saxlamaq vә sorğu üzrә daha çox oxşar olan misalları seçib
uyğunlaşdırmaq imkan verәn ozütәlimli intellektual İS

•

Adaptiv İS
Presendentlәrә әsaslanan sistem
İnformasiya anbarı
Predmet oblastı modeli
Süni intellekt modeli

622 İqtisadçı nnöqteyi nәzәrndәn göstәrici 

•

İqtisadi obyektin xassәlәrinin keyfiyyәt tәsviri
Obyektin xarakteristikasında iqtisadi kateqoriyanın konkret tәzahürü
İqtisadi prosesin kәmiyyәt xarakteristikası
böyük әlamәtlәri nәzәrә almadan kiçik әlamәtlәr üzrә kodlaşdırılan nomenklaturlar mövqeyi
Lokal kodlar

623 Faktorlar qiymәtlәrinin kombinasiyasından mәqsәd dәyişәnin qiymәtinin asılılığı

•

Birlәşdirilmiş göstәricilәr dairәsi
Qәrarlar ağacı
İzahat mexanizmi
Nәticә mexanizmi
İntellektual interfeys

624 İntellektual avtomatlaşdırılmış sistemlәrin temp vә rejim üzrә fәaliyyәt növlәri

•

İdarәetmә vә pozisiya
Statik vә dinamik

Seçimli
Statistik
İlkin, tәkrar, nölçülü

625 Operativ OLAP tәmin edir

•

Zәruriyyәt olduqda verilәnlәrin aqreqsiyasını
Mәlumatların emalı üzrә mürәkkәb әmәliyyatların hәyata keçirilmәsini
İnformasiya anbarından mәlumatın sürәtli çıxarılmasını
Reqlament formada tәmsil olunan real dünyanın obyektlәri barәdә mәlumatları
Lokal kodun tәrtib edilmәsini

626 Müәyyәn problem oblastında praktiki fәaliyyәt vә professional tәcrübә nәticәsindә әldә olunmuş vә
mütәxәssislәrә mәsәlә qoymaq vә hәll etmәyә imkanı verәn qanunauyğunluqlar

•

Metabiliklәr
Verilәnlәr
İnformasiya
Metaverilәnlәr
Biliklәr

627 İntellektual avtomatlaşdırılmış sistemlәrdә verilәnlәrin çoxölçülü sxemlәri

•

Tәkәr sxemi
Bürc sxemi
Qar dәnәciyi sxemi
Ulduz sxemi
Damcı sxemi

628 187. Biliklәrin eldә edilmәsinin passiv kommunikativ metodları

•

Dialoq
"Ucadan düşüncә" protokolu
Dәyirmi masa
"Beyin şturmu"
Әdәbiyyat tәhlili

629 Verilәnlәr:

•

Müәyyәn problem oblastında obyektlәri, proseslәri, hadisәlәri vә onların xassәlәrini xarakterizә edәn faktlar
Hәr hansı kontekstdә göstәrilәn verilәnlәrdir ki, onar әsasında istifadәçi öz fikrini müәyyәn edә bilәr
Göstәricilәrin qarşılıqlı әlaqәlәr dairәsi
Müәyyәn problem oblastında praktiki fәaliyyәt vә professional tәcrübә nәticәsindә әldә olunmuş vә
mütәxәssislәrә mәsәlә qoymaq vә hәll etmәyә imkanı verәn qanunauyğunluqlar
Nisbi göstәricilәrin әldә edilmәsi

630 ........ – hәr hansı kontekstdә göstәrilәn verilәnlәrdir ki, onar әsasında istifadәçi öz fikrini müәyyәn edә
bilәr

•

Biliklәr
Metabiliklәr
Metaverilәnlәr
Verilәnlәr
İnformasiya

631 Bilik vahidi kimi qәrar nümunәlәrini saxlamaq vә sorğu üzrә daha çox oxşar olan misalları seçib
uyğunlaşdırmaq imkan verәn ozütәlimli intellektual İS
İdarәetmә komponentlәri sistemi

•

Induktiv nәticә sistemi
Presendentlәrә әsaslanan sistem
Neyron şәbәkәsi
Tәsnifat vә kodlaşdırılma sistemi

632 İntellektual avtomatlaşdırılmış sistemlәr tәtbiq edilir

•

Biznesplanların hazırlanması prosesindә
Mühasibat uçotu, ödәniş növlәri vә s. hesabatların tәsnifatlaşdırılması üçün.
İcazәsiz vә qeyrikompetent daxil olmalardan mәlumatların qorunması
Qәrar qәbul edilmәsi hazırlıqda
Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә

633 Verilәnlәrin mәzmununun mәna pozulması:

•

"Vavilon"
Krossdilli qırılma
Krossaxın qırılması
Kodoqramların qırılması
Asinxron qırılma

634 İntellektual verilәnlәr bazalarla adi bazalar arasında әsas fәrq

•

Göstәricilәrin qarşılıqlı әlaqәlәr dairәsi
Nisbi göstәricilәrin әldә edilmәsi
Verilәnlәr bazasında aşkar mövcud olmayan, lakin nәticә kimi orada generasiya edilәn sorğu әsasında zәruri
informasiyanın әldә edilmә imkanı
Birlәşdirilmiş göstәricilәr dairәsi mövcudluğu
Qәrarlar ağacı mövcudluğu

635 Biliklәr bazasına istifadәçi sorğusunun interpretasiyasını yerinә yetirәn vә rahat şәkildә cavabı
formalaşdıran müraciәt proseduru 

•

İzahat mexanizmi
İntellektual interfeys
Qәrarlar ağacı
Birlәşdirilmiş göstәricilәr dairәsi
Nәticә mexanizmi

636 Obyektlәrin vәziyyәtinin dәyişmәsindәn asılı olaraq obyekt (faktlar) üzәrindә yerinә yetirilәn
әmәliyyatların әksi

•

Qәrarlar ağacı
Birlәşdirilmiş göstәricilәr dairәsi
Qanunauyğunluqlar dairәsi
Mәqsәdlәr ağacı
Davranış modeli

637 İnformasiya 

•

Göstәricilәrin qarşılıqlı әlaqәlәr dairәsi
Hәr hansı kontekstdә göstәrilәn verilәnlәrdir ki, onar әsasında istifadәçi öz fikrini müәyyәn edә bilәr
Müәyyәn problem oblastında obyektlәri, proseslәri, hadisәlәri vә onların xassәlәrini xarakterizә edәn faktlar
Nisbi göstәricilәrin әldә edilmәsi
Müәyyәn problem oblastında praktiki fәaliyyәt vә professional tәcrübә nәticәsindә әldә olunmuş vә
mütәxәssislәrә mәsәlә qoymaq vә hәll etmәyә imkanı verәn qanunauyğunluqlar

638 İntellektual verilәnlәr bazalarla adi bazalar arasında әsas fәrq

•

Bütün kateqoriyalardan olan istifadәçilәrin informasiya ehtiyaclarını nәzәrә almaqla müxtәlif informasiyanın
sistemlәşdirilmәsi vә onun xassәlәrinin mәzmunu, strukturu, dinamikası, әlaqәlәrinә görә әks edilmәsi
İntellektual bilik bazası ilә işlәmәk üçün istifadәçinin әn azı IQ 95 (intellekt әmsalından)dәn az olmama şәrti
Verilәnlәr bazasında aşkar mövcud olmayan, lakin nәticә kimi orada generasiya edilәn sorğu әsasında zәruri
informasiyanın әldә edilmә imkanı
İstifadәçi ilә qarşılıqlı fәaliyyәti asanlaşdırmaq üçün "intellektual" interfeysin olması
Sorğu yaratmaq üçün koqntiv qrafika istifadәçisi ilә qarşılıqlı fәaliyyәtdә dәstәk

639 İstifadәçi sorğusunun interpretasiyasını yerinә yetirәn vә cavabı onun üçün rahat şәkildә prosedur 

•

Nәticә mexanizmi
İntellektual interfeys
İstifadәçi vә ӘS interfeysi
Bilik almaq mexanizmi
İzahat mexanizmi

640 APL proqramlaşdırma dili………. simvollarından istifadә edir

•

Riyazi
Әlavә fonetik
Diakritik
Yunan vә kopt
Yunan

641 APL proqramlaşdırma dili –

•

İşlәnilәn әmәliyyatların aparılması dilidir
Bütün cavablar düzdür
Başqa dillәrlә müqayisәdә zәrif dildir
Riyazi cәhәtdәn tәyin olunmuş proqramlaşdırma dilidir
Çoxölçülü dәyişәnlәr dilidir

642 APL –ın ilk praktiki realizasiyası bu kompaniyada baş vermişdir

•

LİNUX
Apple
Microsoft
IBM
UNİX

643 1962 ildә Ken Ayveron ......... kitabını

•

“Millәtlәrin varlığı”
“Fast Analysis of Shared Multidimensional Information”
“Providing OLAP”
“A Programming Language”
“An IT mandate. Technical report”

644 Ken Ayveron “Proqramlaşdırma dili – APL” kitabını ..... ildә nәşr etmişdir

•

1975.0
1980.0
1969.0
1962.0
1993.0

645 Çoxölçülü massivlәrdә verilәnlәrin işlәnilmәsi ......... ildәn başlamışdır

•

1962.0
1993.0

1980.0
1969.0
1975.0

646 Şәrti planlaşdırma –

•

İnsan düçüncәsinin modellәşdirilmәsidir
Verilәnlәrin optimallaşdırılmasıdır
Verilәnlәrin proqnozlaşdırılmasıdır
“Әgәr – onda” tipli tәhlildir
Hiperkubların tәyinidir

647 Hiperkubun ölçmәlәri ........... xarakter daşıya bilәr

•

Analitik
İyerarxik
Mürәkkәb
Bütün cavablar düzdür
Nisbi

648 Hiperkubun dolduruması ......... ilә aparıla bilәr

•

Optimal verilәnlәr
Әmәliyyat sistemlәrinin proqnozlaşdırılan verilәnlәri
Әmәliyyat sistemlәrinin real verilәnlәri
Bütün cavablar düzdür
Tarixi verilәnlәr

649 Müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir edәn faktorlar

•

Coğrafiya
Mәhsul
Zaman
Bütün cavablar düzdür
Müәssisә bölmәlәri

650 OLAP әsasında ............ ideyası durur

•

Riyazi cәhәtdәn tәyin olunmuş proqramlaşdırma dilinin yaradılması
Müәssisә fәaliyyәtinin göstәricilәrinın dәqiq ölçülәrinin әldә edilmәsi
Biliklәr vә metabiliklәr bazası
Verilәnlәrin çoxölçülü modeli
Әmәliyyat sistemlәrinin real verilәnlәri

651 OLAP ............ birmәnalı adıdır

•

Bütün cavablar düzdür
Verilәnlәrin relyasiya bazasının
Konkret mәhsulun
Tam texnologiyanın
Biliklәr vә metabiliklәr bazasının

652 Verilәnlәrin çoxölçülü konseptual tәqdim edilmәsi –

•

Verilәnlәrin tranzaksion işlәnilmәsidir
“Analytical processing”dir
“Fast Analysis of Shared Multidimensional Information”ın tәlәbidir
OLAPın başlıca tәlәbidir
Hәllәrin işlәnilmәsinin sürәtlәndirilmәsidir

653 OLAPın başlıca tәlәbi –

•

İxtiyari informasiyaya müraciәt imkanı
İxtiyari mәntiq vә statistik tәhlil imkanı
Münasib müddәtә istifadәçiyә tәhlil nәticәlәrinin verilmәsi
Verilәnlәrin çoxölçülü konseptual tәqdim edilmәsi
Çoxistifadәçi daxilolma imkanı

654 E. Kodd ............. müәllifidir

•

“Multidimensional Information”ın
Qeyrisәlis çoxluqlar vә qeyrisәlis mәntiqin
Data Mining konsepsiyasının
Verilәnlәrin relyasiya modelinin vә OLAP konsepsiyasının
Bütün cavablar düzdür

655 Relyasiya modelinin müәllifi

•

R. Reyqan
A. Smit
M. Kastels
E. Kodd
Q. Uells

656 OLAP konsepsiyası ....... tәrәfdәn tәsvir edilmişdir

•

R. Reyqan
A. Smit
M. Kastels
E. Kodd
Q. Uells

657 OLAP konsepsiyası ...... ildә tәsvir edilmişdir

•

1989.0
1992.0
1990.0
1993.0
1994.0

658 Genetik alqoritm

•

Bütün cavablar düzdür
Hazır ifadәlәr mәcmusuna ixtiyari ifadәnin daxil olmasının yoxlanılması
Müәyyәn strukturda informasiyanın axtarışını vә saxlanılmasını tәmin edәn proqram vasitәlәri mәcmusu
Tәbiәtdә müşahidә olunan evolyusuya prosesinin tәşkili
Qәrar qaydalarının formalaşması üçün misal vә kontrmisallar mәcmusu

659 Zirvә vә qövs kömәyilә tәsvir edilәn model .......adlanır:

•

Neyron şәbәkәsi
Semantik şәbәkә
Produksion model
Freym modeli
Mәntiqi model

660 Ayrıayrı çәrçivәlәr әsasında qurulan model .......adlanır:
Neyron şәbәkәsi

•

Semantik şәbәkә
Produksion model
Freym modeli
Mәntiqi model

661 ӘGӘRONDA formasında strukturlaşdırılan qaydalar әsasında model.......adlanır:

•

Neyron şәbәkәsi
Freym modeli
Semantik şәbәkә
Produksion model
Mәntiqi model

662 "Qara qutu" kibernetikası әsasında ....... yönәldilmiş prinsipi durur:

•

Bütün cavablar doğrudur
İnsan beyninin strukturuna bәnzәr strukturların aparat modellәşdirmәsinә
Hesablama planının hazırlanması mәsәlәlәrinin hәlli üçün xüsusi dilin işlәnilmәsinә
İntellektual mәsәlәlәrin hәlli alqoritmlәrinin axtarışına
İnsan beyninә xas ilmayan strukturların aparat modellәşdirmәsinә

663 .............. yönәlmiş prinsip neyrokibernetikanın әsasında durur:

•

Bütün cavablar düzdür
Hesablama planının hazırlanması mәsәlәlәrinin hәlli üçün xüsusi dillәrin işlәnilmәsi
İntellektual mәsәlәlәrin hәlli alqoritmlәrinin axtarışı
İnsan beyninin strukturu ilә eyni olan strukturların aparat modellәşdirilmәsi
İnsan beyninә zidd olan strukturların aparat modellәşdirilmәsi

664 Neyrokibernetika elementlәrin yaradılması vә .............adlanan sistemlәrә birlәşmәsi istiqamәtinә
yönәlib:

•

"Qara qutu" kibernetikası
Neyrodinamika
Kibernetika
Neyrokibernetika
Neyron şәbәkә

665 İntellektual mәsәlәlәrin hәlli alqoritminin axtarışına yönәlmiş süni intellekt istiqamәti:

•

Neyron şәbәkә
Kibernetika
Neyrokibernetika
"Qara qutu" kibernetikası
Neyrodinamika

666 İnsan beyni strukturuna bәnzәr strukturların aparat modellәşdirmәsinә yönәlmiş Süni intellekt istiqamәti
:

•

Neyron şәbәkә
"Qara qutu" kibernetikası
Kibernetika
Neyrokibernetika
Neyrodinamika

667 Süni intellekt sahәsindә ilk tәdqiqatlar ............ ilә bağlıdır
Deduktiv metodlar
Produksion metodlar

•

Alqoritmik metodlar
Evristik metodlar
Rezulyusiya metodları

668 Mövcud faktlar әsasında obyektlәr arasında әlaqәlәr qurmaq üçün ...... istifadә edilir

•

Produksiyaladan
Prosedurlardan
Faktlardan
Qaydalardan
Sorğulardan

669 Obyektlәr arasında konkret nisbәtin müәyyәn olunmasının tәsdiqi

•

Produksiyalar
Qayda
Prosedur
Fakt
Sorğu

670 ERPsistemin üstünlüyü: Tәşkilatları bölmәlәri arasında qarşılıqlı әmәkdaşlığın vә sәmәrәliliyinin
tәkmillәşdirilmәsi

•

Verilәnlәrin bazaya yerlәşdirilmәsi bilavasitә mәnbәdәn irәli gәlir
ERPsistemin tәtbiqi müәssisә üçün biznesproseslәrin müasir metodlarının xidmәtindәn istifadә etmәk imkanını
verir
Ayrıayrı әlavәlәr vahid sistem çәrçivәsindә birlәşdirilbdir
Qarşılıqlı fәaliyyәt vә әmәkdaşlıq prosedurların yaradılması nәticәsindә hәr bölmә vaxtında vә tam hәcmdә bütün
zәruri vürilәnlәri әldә edir
ERPsistemin vahid verilәnlәr bazası sistemin daxilindә informasiya ziddiyyәtlәrinin mövcudluq imkanını istisna
edir

671 ERPsistemin üstünlüyü: müәssisәnin tәşkilati bütövlüyünün formalaşdırılması

•

Verilәnlәrin bazaya yerlәşdirilmәsi bilavasitә mәnbәdәn irәli gәlir
ERPsistemin tәtbiqi müәssisә üçün biznesproseslәrin müasir metodlarının xidmәtindәn istifadә etmәk imkanını
verir
Ayrıayrı әlavәlәr vahid sistem çәrçivәsindә birlәşdirilbdir
ERPsistemlәr birbirindәn uzaqlaşdırılmış filialların birlәşdirilmәsinә inkan verir
ERPsistemin vahid verilәnlәr bazası sistemin daxilindә informasiya ziddiyyәtlәrinin mövcudluq imkanını istisna
edir

672 ERPsistemin üstünlüyü: planlaşdırma vә nәzarәt mәsәlәlәrin hәlli üçün sinxron daxil olma imkanı

•

Verilәnlәrin bazaya yerlәşdirilmәsi bilavasitә mәnbәdәn irәli gәlir
ERPsistemin tәtbiqi müәssisә üçün biznesproseslәrin müasir metodlarının xidmәtindәn istifadә etmәk imkanını
verir
Ayrıayrı әlavәlәr vahid sistem çәrçivәsindә birlәşdirilbdir
İnformasiya eyni zamanda bir neçә istifadәçi tәrәfindәn işlәnilә bilәr
ERPsistemin vahid verilәnlәr bazası sistemin daxilindә informasiya ziddiyyәtlәrinin mövcudluq imkanını istisna
edir

673 ERPsistemin üstünlüyü: verilәnlәr bazasına real zamanda daxil olma imkanı

•

İnformasiya eyni zamanda bir neçә istifadәçi tәrәfindәn işlәnilә bilәr
ERPsistemin tәtbiqi müәssisә üçün biznesproseslәrin müasir metodlarının xidmәtindәn istifadә etmәk imkanını
verir
Ayrıayrı әlavәlәr vahid sistem çәrçivәsindә birlәşdirilbdir
Verilәnlәrin bazaya yerlәşdirilmәsi bilavasitә mәnbәdәn irәli gәlir
ERPsistemin vahid verilәnlәr bazası sistemin daxilindә informasiya ziddiyyәtlәrinin mövcudluq imkanını istisna
edir

674 ERPsistemin üstünlüyü: informasiya disbalansının aradan götürülmәsi

•

İnformasiya eyni zamanda bir neçә istifadәçi tәrәfindәn işlәnilә bilәr
ERPsistemin tәtbiqi müәssisә üçün biznesproseslәrin müasir metodlarının xidmәtindәn istifadә etmәk imkanını
verir
Ayrıayrı әlavәlәr vahid sistem çәrçivәsindә birlәşdirilbdir
ERPsistemin vahid verilәnlәr bazası sistemin daxilindә informasiya ziddiyyәtlәrinin mövcudluq imkanını istisna
edir
Verilәnlәrin bazaya yerlәşdirilmәsi bilavasitә mәnbәdәn irәli gәlir

675 ERPsistemin üstünlüyü: әn yaxşı metodologiyaların işlәnilmәsi

•

İnformasiya eyni zamanda bir neçә istifadәçi tәrәfindәn işlәnilә bilәr
ERPsistemin tәtbiqi müәssisә üçün biznesproseslәrin müasir metodlarının xidmәtindәn istifadә etmәk imkanını
verir
Ayrıayrı әlavәlәr vahid sistem çәrçivәsindә birlәşdirilbdir
ERPsistemin vahid verilәnlәr bazası sistemin daxilindә informasiya ziddiyyәtlәrinin mövcudluq imkanını istisna
edir
Verilәnlәrin bazaya yerlәşdirilmәsi bilavasitә mәnbәdәn irәli gәlir

676 ERPsistemin üstünlüyü: müәssisәnin fәaliyyәtinin bütün aspektlәrinin inteqrә edilmәsi:

•

İnformasiya eyni zamanda bir neçә istifadәçi tәrәfindәn işlәnilә bilәr
ERPsistemin vahid verilәnlәr bazası sistemin daxilindә informasiya ziddiyyәtlәrinin mövcudluq imkanını istisna
edir
ERPsistemin tәtbiqi müәssisә üçün biznesproseslәrin müasir metodlarının xidmәtindәn istifadә etmәk imkanını
verir
Ayrıayrı әlavәlәr vahid sistem çәrçivәsindә birlәşdirilbdir
Verilәnlәrin bazaya yerlәşdirilmәsi bilavasitә mәnbәdәn irәli gәlir

677 ERPsistemlәr bazarı onun iki әsas sektorlarının inkişafından asılıdır

•

Әlaqәlәr vә informasiya texnologiyaları
Әlaqәlәr vә kommunikasiyalar
Ardıcıllıq vә kommunikasiyalar
Münasibәt vә әlaqәlәr
Verilәnlәr bazaları vә kompüter şәbәkәlәri

678 Rusiya ERPsistemlәrinin nümunәlәri

•

Кх3
BOSS
Galaktika
Bütün cavablar düzdür
MAQNAT

679 Qәrb ERPsistemlәrinin nümunәlәri

•

TRITON
Oracle Applications
R/3 korporasiyalar SAP AG
Bütün cavablar düzdür
MANMAN/X

680 ERPsistemin seçilmәsi zamanı meyarlar

•

Adaptasiya
Miqyaslama
İnteqrә edilmә qabiliyyәti
Bütün cavablar düzdür

Açıqlıq

681 ERPsistemin seçilmәsi zamanı meyarlar

•

Çeviklilik
Keyfiyyәt
Qiymәt
Bütün cavablar düzdür
Funksionalıq

682 Müәssisәnin fәaliyyәtinin bütün sahәlәrinin optimallaşdırılması

•

Bütün cavablar düzdür
ERPsistemin mәsәlәsidir
ERPsistemin әsas tәyinatıdır
ERPsistemin mәqsәdidir
ERPsistemin ideyasıdır

683 Müәssisәlәrin rәqabәt gücünün artırılması

•

Bütün cavablar düzdür
ERPsistemin mәsәlәsidir
ERPsistemin mәqsәdidir
ERPsistemin әsas tәyinatıdır
ERPsistemin ideyasıdır

684 ERPsistemin mәqsәdi

•

Maliyyә vәsaitlәrinin planlaşdırılması
Müәssisәnin resurslarının planlaşdırılması
Müәssisәlәrin rәqabәt gücünün artırılması
Müәssisәnin fәaliyyәtinin bütün sahәlәrinin optimallaşdırılması
Güc resurslarının artırılması

685 ERPsistemin әsas tәyinatı:

•

Maliyyә vәsaitlәrinin planlaşdırılması
Müәssisәnin resurslarının planlaşdırılması
Müәssisәnin fәaliyyәtinin bütün sahәlәrinin optimallaşdırılması
Müәssisәlәrin rәqabәt gücünün artırılması
Güc resurslarının artırılması

686 Vahid informasiya mühitini .... yaratmağa imkan verir

•

Bütün cavablar düzdür
OLAP
Data Mining
ERPsistem
VBIS

687 ERPsistem .... yaratmağa imkan verir

•

Vahid verilәnlәr bazasını
OLAP
Data Mining
Vahid informasiya mühitini
VBIS

688 Müәssisә resurslarının planlaşdırılması ..... adlanır

•

Bütün cavablar düzdür
OLAP
Data Mining
ERP
СУБД

689 ERP –

•

Müәssisә fәaliyyәtinin bütün sahәlәrinin avtomatlaşdırılmasıdır
İnteqrә edilmiş әlavәlәr kompleksidir
Bütün cavablar düzdür
Müәssisә resurslarının planlaşdırılmasıdır
Avtomatlaşdırılmış sistemdir

