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1503_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1503 Elektron kommersiya
1 İnternetmağaza nәdir?

•

informasiya texnologiyalarının satışı üçün mağaza
elektron pulların satışı üçün mağazadır
әmtәәni (malı) reklam etmәk üçün İnternetdә yerlәşәn mağazadır
“vitrin”i İnternetdә yerlәşәn vә İnternet vasitәsilә әmtәә (mal) sifariş etmәyә imkan verәn mağazadır
“vitrin”i İnternet vasitәsilә әmtәәlәri (malları) tanımağa xidmәt edәn mağaza

2 Aşağıda sadalananlardan hansı email reklama aid deyil?

•

kontekst reklam
xәbәr göndәrmәlәrindә reklamın yerlәşdirilmәsi
spam
elektron elanlar lövhәsi
abunәçilәrә göndәrmәlәr

3 Bütün dünyada öz sahibinә eksklüziv imtiyazlar verәn әn nüfuzlu kart hansıdır?

•

Gold карта
Titanium
Visa Classic
Platinum
Mastercard

4 Aşağıda sadalananlardan hansı bank ödәmә kartı deyil?

•

Medium
Titanium
Mastercard Mass
Visa Electron
Gold

5 İnternetmarketinqin çatışmamazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

satış üzrә personalın azaldılması
kiçik vә iri kompaniyaların dünya bazarına çıxışı
şәbәkә birlәşmәlәri
әmtәәlәr (mallar) haqqında informasiyanın alınması
әmtәә (mal) haqqında online informasiya

6 Elektron Pullar sisteminin inkişafına tәsir edәn vacib faktor hansıdır?

•

yuxarıda sadalananların hamısı
elektron qurğularla ünsiyyәtin sadәliyi
emitentlәr tәrәfindәn elektron pul sahiblәrindәn yığılan komisyonların miqdarı
әnәnәvi ödәmә alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәmәlәrin üstünlüyü
elektron pulların ödәnişdә istifadәsini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi

7 Distant bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:
bankomatlardan istifadә etmәklә xidmәt
PCbanking
mobil bankinq
İnternetbankinq

•

1/100

22.12.2016

•

nağd pul ilә bankinq

8 Ticarәt (xidmәt) müәssisәlәrinin marağı nәdәn asılı deyil:

•

әmtәә (mal) dövriyyәsinin proqnozlaşdırılan ölçüsündәn
әmtәә (mal) göndәrәn ölkәlәrdә proqnozlaşdırılan tәbii şәrait
elektron pullar vasitәsilә ödәmәlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn elektron terminalların әldә edilmәsinә
çәkilәn xәrclәrdәn
әmtәәlәrin (malların) elektron pulla satışı üçün sistemin operatorları vә emitentlәri tәrәfindәn yığılan
komisyonların miqdarından
nağd pula malın (işin, xidmәtin) satışı ilә әlaqәdar xәrclәrin ixtisar ölçüsündәn

9 Elektron kommersiyada hansı mәsәlәlәr tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir?

•

sövdәlәşmә şәrtlәrindәn imtina etmәmәk
verilәnlәrin mәxfiliyi
mәhdudiyyәtsiz müraciәt
qarşılıqlı identifikasiya vә autentifikasiya
verilәnlәrin tamlığı

10 Autentlfikasiya

•

Informasiyaya kәnar müdaxilәlәrin qarşısınm alınması
Sistemin resursundan istifadәyә nәzarәt
Sistemdә baş verәn proseslәrin qeydiyyatı vә analizi
Autentlfikasiya şәbәkәdә Informasiyanın mühafızәsini tәşkil etmәk üçün әn әhәmiyyәtli komponentlәrdәn biridir
verilәnlәrin müxtәlif tәsirlәr nәticәsindә öz inforaıasiya mәzmunlarını saxlamasıdır

11 CHIPS  bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan

•

nağdsız hesablaşmalar sistemidir
özәl electron pul köçürmәlәri sistemidir
elektron pul formasıdır
ödәniş xidmәtlәrini hәyata keçirәn sistemdir
pul köçürmәlәri sistemidir

12 SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı

•

1981
1980
1991
1990
1977ci ildә

13 Cash(a)Will hansı şirkәtinin mәhsulu hesab olunur

•

Cash@Will şirkәtinin
FinnOne Instant şirkәtinin
PowerCard şirkәtinin
Nucleus Software şirkәtinin
PayCash şirkәtinin

14 Macrohank4 işlәnib hazırlanmışdır

•

banklar, kredit tәşkilatları vә maliyyә institutları üçün
banklar vә maliyyә institutları üçün
banklar vә ticarәt tәşkilatları üçün institutları üçün
banklar vә sğorta şirkәtlәri üçün
banklar, sğorta şirkәtlәri vә maliyyә institutları üçün
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15 BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarmı bölmәk olar

•

fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn
bankinq xidmәti, investisiy vә korporativ bankinq
hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn
bankinq xidmәti vә korporativ bankinq

16 BankOline xidmәtinin fәrqli cәhәti

•

mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri e
mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri, sәhm bazarındakı
proseslәri email vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri,
sәhm bazarındakı proseslәri email vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı email vә ya
ismarıc vasitәsilә tәmin edir
mәhsul vә xidmәtlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri
email vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir

17 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar

•

PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, PayCash vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne vә s misal göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s misal
göstәrmәk olar
BankONet, Macrobank4, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash vә s misal göstәrmәk olar

18 Ekspert sistem

•

mә¬lu¬matın axatarışı vә istifadә edilmәsi kimi proqramlar özündә birlәşdirәn paketdir
insanı әvәz edәn proqram tәminatıdır
insanı әvәz edәn proqram paketidir
müasir rabitә vasitәlәrindәn istifadә etmәklә uzaq mәsafәyә infor¬masiya ötürülmәsidir
şәbәkә üzәrindәn paketlәrin yönәldilmәsini tәşkil edәn bağlantısız proqram paketidir

19 Cyberplat sistemi ansi ölkәnin bankı tәrәfindәn yaradılmışdır

•

Yaponya
Danimarka
ABŞ
Rusiya
Ingilәrә

20 Plastik kartlarla ödәmәlәrә alternativ olan ödәmә sistemi

•

Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash
[ydüzgün cavab yoxdur
[Web Money, PayCash, CyberTrust
Instant, Cyberplat
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash, CyberTrust

21 Mәhsulların reklamı vә yayılması hәyata keçirilir

•

informasiya portalları vә elektron tijarәt meydanları vasitәsilә
broker vә diler şәbәkәlәri vasitәsilә
auksionlar vasitәsilә
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düzgün cavab yoxdur
xidmәt sferası vasitәsilә

22 әn geniş yayılmış sertifikasiya mәrkәzlәri

•

VISA, VeriSign, CyberTrust
VISA, CyberTrust, Platin
VISA, CyberTrust, Platin
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR, SET

23 Maliyyә portalı

•

Istifadәçilәrә tele¬konfranslar tәklif edir
düzgün cavab yoxdur
broker vә di¬ler fәaliyyәtini hәyata keçirir
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәn auksiondur
Istifadәçilәrә auksionlar tәklif edir

24 Elektron auksion

•

auksionlar tәşkil etmәk üçün elek¬tron meydanlardır
elektronkom¬mer¬siya bazarı iştirak¬çı¬¬ları¬nın xidmәt sahiblәri kateqo¬ri¬yasına aiddir
Bu anonim tijarәt meydanları istifadә¬çilәrә spotbazarda mal alqısatqısı aparmağa imkan verir
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәn auksiondur
infor¬¬masi¬ya portalları vә elektron tijarәt meydanlarıdır

25 Aqreqator

•

elektronkommersiya bazarı iştirakçıları¬nın xidmәt sahiblәri kateqo¬ri¬yasına aiddirlәr
Websәhәhifәlәri kataloqlar forma¬sında tәq¬dim edir
mәhsulun alınıbsatılması haq¬da tәkliflәr verir
universal mağazaya oxşar Websaytıdır
auksionlar tәşkil etmәk üçün elek¬tron meydanlardır

26 Portallar bölünür

•

harizontal, şaquli, üfiqi vә ya meqaportal
şaquli, üfiqi vә ya meqaportal
informasiya portalları vә elektron tijarәt meydanları
şaquli, üfiqi vә ya informasiya portalına
üfiqi vә ya meqaportal

27 Mәhdud istifadәçilәr dairә¬sinә xidmәt edәn portallar bölünür

•

şaquli, üfiqi vә ya informasiya portalına
şaquli, üfiqi vә ya meqaportal
şaquli, üfiqi
üfiqi vә ya meqaportal
düzgün cavab yoxdur

28 Kommersiya әlaqәlәndirijilәri

•

informa¬siyabroke¬rlәri
portalların sahiblә¬ridir
düzgün cavab yoxdur
xidmәt sahiblәri kateqo¬ri¬yasına aiddirlәr
elektronkommersiya bazarı iştirakçıları
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29 Elektronkom¬mersiyanın әn geniş inkişaf etmiş sahәsi

•

düzgün cavab yoxdur
İnternet vasitәsilә mәsafәdәn tәhsil
hüquq vә hәkim mәslәhәtlәri
maliyyә xidmәtlә¬rinin satışı vә hesablaşmanın İnternet vasitәsilә aparılması¬
İnternettreydinq, inernetbankinq, internetsığorta

30 İlk vaxtlar İNTERNETdә xidmәt vә malların ödәnişi üçün istifadә edilib

•

düzgün cavab yoxdur
kredit kartlarından
debitor kartlarından
kredit vә debitor kartlarından
BankMüştәri vә ya İnternetMüştәri tipli sis¬tem¬dәn

31 Virtual ofisdә aparat tәminatının müxtәlifliyi rol oynayırmı

•

düzgün cavab yoxdur
kompüterlәr arasındakı әlaqә forması әsas rol oynayır
aparat tәminatı mühüm rol oynamır
axtarış sistemlәrinә qoşulmaq üsulu rol oynayır
aparat tәminatı mühüm rol oynayır çünki qoşulma vasitәlәri müxtәlifdir

32 Virtual ofis ibarәtdir

•

düzgün cavab yoxdur
Web sәhifәnin
proqram vә aparat tәminatından
aparat vә sistem tәminatından
proqram vә sistem tәminatından

33 İnternet vasitәsilә kommersiya әmәliyyatları aparmaq üçün sәnaye müәsisәsinә ilk növbәdә lazımdır

•

informasiya portalına qoşulmaq
internet satış kompaniyasını tәşkil etmәlidir
düzgün cavab yoxdur
axtarış sistemlәrinә qoşulmaq
marketing tәdqiqatları

34 İnternet vasitәsilә kommersiya әmәliyyatları aparmaq üçün tijarәt tәşkilatı ilk növbәdә nә etmәlidir

•

İnternetdә iştirakını tәmin etmәlidir
dünla tijarәt tәşkilatının üzvü olmalıdır
informasiya portalına qoşulmalıdır
internet satış kompaniyasını tәşkil etmәlidir
düzgün cavab yoxdur

35 İstifadәçi nәyin kömәyi ilә bu kataloqları nәzәrdәn keçirir

•

informasiya portalının
Web sәhifәnin
brauzerin
elektron blankların
satış kompaniyasının

36 Satışkom¬¬pa¬ni¬yasının Websәhifәsi hansı rolu oy¬nayır
satış reklamı
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•

satış mәrkәzi
poçt kataloqu
dizayn
marketing

37 Elektron kommersiyanın kateqoriyası hansıdır?

•

B2G
B2B
B2C
Yuxarıda sadalananların hamısı
C2C

38 Qovşaq nәdir?

•

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

39 Şәbәkәnin topologiyası nәdir?

•

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

40 İşçi stansiya  ...

•

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

41 Ötürmә vasitәlәri...

•

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

42 Fiziki ötürücü mühit. nәdir?

•

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

43 HTML (Hypertext Markup Language) nәdir?

•

müxtәlif tip infor¬ma¬siyanı özündә saxlayan mәtn
hipermәtni sәnәdlәrin ötürülmәsi protokolu
hipermәtni sәnәdlәrin tәşkili protokolu
hipermәtnin nişanlanması dili
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faylların ötürülmә protokolu

44 Metaaxtarış sistemlәrinә aid olanı seçin:

•

www.hotbot.com
www.aport.ru
www.yandex.com
www.37.com
www.exsite.com

45 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

SMTP
HTTP
FTP
TCP/İP
HTML

46 Eyni zamanda bir neçә axtarış sistemlәrindә axtarışı hәyata keçirәn xüsusi sistemlәr necә adlanır?

•

mürәkkәb axtarış sistemlәri
metaaxtarış sistemlәri
ixtisaslaşmış axtarış sistemlәri
indeksli axtarış sistemlәri
sadә axtarış sistemlәri

47 ............ axtarış sistemlәri müәyyәn mövzu üzrә informasiyanın axtarışına istiqamәtlәndirilmiş
sistemlәrdir.

•

Mürәkkәb
Indeksli
Metaaxtarış
İxtisaslaşmış
Sadә

48 Hansı yazılış döğrudur?

•

http:\\www.cit.az.fayl1/index.html
http://www.cit.az\fayl1/index.html
http://www.cit.az/fayl1/index.html
http:/www.cit.az/fayl1/index.html
http:\\www.cit.az\fayl1\index.html

49 Mәlumatların qәbul edilmәsi protokoludur:

•

SMTP
HTTP
FTP
POP
HTML

50 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

SMTP
HTTP
FTP
TCP/İP
HTML
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51 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nәdir?

•

hipermәtni sәnәdlәrin tәşkili protokolu
faylların ötürülmә protokolu
hipermәtnin nişanlanması dili
hipermәtni sәnәdlәrin ötürülmәsi protokolu
müxtәlif tip infor¬ma¬siyanı özündә saxlayan mәtn

52 Hipermәtnlәrә baxmaq üçün nә¬zәrdә tutulmuş proqram deyil:

•

MS Frontpage
Google Xrome
Firefox Mozilla
Opera
İnternet Naviqator

53 Mәtni, qrafik, video vә ya sәsli infor¬ma¬siyanı özündә saxlayan mәtn necә adlanır?

•

Çox böyük hәcmli mәtn
Hipermәtn
Qarığıq mәtn
Qarığıq mәtn
Çox böyük hәcmli sәnәd

54 Hipermәtnlәrin tәşkili üçün nә¬zәrdә tutulmuş proqramdır:

•

MS Frontpage
Google Xrome
Firefox Mozilla
Opera
İnternet Naviqator

55 Açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi hansıdır?

•

WWW
Usenet
Telnet
FTP
Gopher

56 Usenet telekonfrasları nәdir?

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
İnternetin tәrkibinә daxil olan dis¬kussion qruplar
uzaq¬laşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

57 Telnet nәdir?

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
İnternetin tәrkibinә daxil olan dis¬kussion qruplar
uzaq¬laşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

58 WAİS (Wide Area İnformation Servers) nәdir?
İnternetin әn populyar xidmәt növü
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•

İnternetin tәrkibinә daxil olan dis¬kussion qruplar
uzaq¬laşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
açar sözlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

59 World Wide Web (World Wide Web  WWW) nәdir?

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
İnternetin tәrkibinә daxil olan dis¬kussion qruplar
uzaq¬laşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

60 FTP (File Transfer Protocol) nәdir?

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
İnternetin tәrkibinә daxil olan dis¬kussion qruplar
uzaq¬laşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

61 Elektron poçt ünvanında @ işarәsindәn sonra nә yazılır?

•

istifadәçinin IPünvanı
topologiyanin növü
serverin kodu
serverin adı
istifadәçinin adı

62 Internet xidmәtlәrinә aiddir:

•

OLE
Plug and Play
Usenet
SMTP
Token Ring

63 Internet xidmәtlәrinә aid deyil:

•

Internet Explorer
Telnet
Usenet
FTP
Email

64 İnternetmarketinqin çatışmamazlıqları

•

satış üzrә personalın azaldılması
kiçik vә iri kompaniyaların dünya bazarına çıxışı
şәbәkә birlәşmәlәri
әmtәәlәr (mallar) haqqında informasiyanın alınması
әmtәә (mal) haqqında online informasiya

65 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı email reklama aid deyil?

•

kontekst reklam
xәbәr göndәrmәlәrindә reklamın yerlәşdirilmәsi
Spam
elektron elanlar lövhәsi
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abunәçilәrә göndәrmәlәr

66 İnternetmağaza aşağıdakı mәqsәdlәr üçün yaradılmışdır?

•

informasiya texnologiyalarının satışı üçün mağaza
elektron pulların satışı üçün mağazadır
әmtәәni (malı) reklam etmәk üçün İnternetdә yerlәşәn mağazadır
“vitrin”i İnternetdә yerlәşәn vә İnternet vasitәsilә әmtәә (mal) sifariş etmәyә imkan verәn mağazadır
“vitrin”i İnternet vasitәsilә әmtәәlәri (malları) tanımağa xidmәt edәn mağaza

67 Elektron ticarәtdә bu mәsәlәlәrdәn hansıları tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir?

•

sövdәlәşmә şәrtlәrindәn imtina etmәmәk
verilәnlәrin mәxfiliyi
mәhdudiyyәtsiz müraciәt
qarşılıqlı identifikasiya vә autentifikasiya
verilәnlәrin tamlığı

68 Elektron ticarәt dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

yuxarıda sadalananların hamısı
İnternetin kömәyilә marketinq tәdbirlәrini hәyata keçirmәk imkanı
kompüter şәbәkәlәrindәn istifadә etmәklә alqı, satış, servis xidmәti hәyata keçirmәk, marketinq tәdbirlәri keçirmәk
imkanı
şәbәkә bazarlığını hәyata keçirmәk imkanı
GANda servis xidmәtlәrini tәqdim etmәk

69 Maliyyә portalı

•

düzgün cavab yoxdur
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәn auksiondur
Istifadәçilәrә auksionlar tәklif edir
Istifadәçilәrә tele¬konfranslar tәklif edir
broker vә di¬ler fәaliyyәtini hәyata keçirir

70 Elektron auksion

•

elektronkom¬mer¬siya bazarı iştirak¬çı¬¬ları¬nın xidmәt sahiblәri kateqo¬ri¬yasına aiddir
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәn auksiondur
infor¬¬masi¬ya portalları vә elektron tijarәt meydanlarıdır
auksionlar tәşkil etmәk üçün elek¬tron meydanlardır
Bu anonim tijarәt meydanları istifadә¬çilәrә spotbazarda mal alqısatqısı aparmağa imkan verir

71 Aqreqator

•

elektronkom¬mer¬siya bazarı iştirak¬çı¬¬ları¬nın xidmәt sahiblәri kateqo¬ri¬yasına aiddirlәr
mәhsulun alınıbsatılması haq¬da tәkliflәr verir
auksionlar tәşkil etmәk üçün elek¬tron meydanlardır
universal mağazaya oxşar Websaytıdır
Websәhәhifәlәri kataloqlar forma¬sında tәq¬dim edir

72 Portallar bölünür

•

harizontal, şaquli, üfiqi vә ya meqaportal
üfiqi vә ya meqaportal
şaquli, üfiqi vә ya informasiya portalına
infor¬¬masi¬ya portalları vә elektron tijarәt meydanları
şaquli, üfiqi vә ya meqaportal

73 Mәhdud istifadәçilәr dairә¬sinә xidmәt edәn portallar bölünür
10/100

22.12.2016

•

düzgün cavab yoxdur
şaquli, üfiqi
şaquli, üfiqi vә ya informasiya portalına
şaquli, üfiqi vә ya meqaportal
üfiqi vә ya meqaportal

74 Kommersiya әlaqәlәndiricilәri

•

düzgün cavab yoxdur
elektronkommersiya bazarı iştirak¬çı¬¬ları¬
portalların sahiblә¬ridir
informa¬siyabroke¬rlәri
xidmәt sahiblәri kateqo¬ri¬yasına aiddirlәr

75 Texnologiya tәminatçıları

•

düzgün cavab yoxdur
bunlar sahibkarlar, bilava¬sitә xidmәtçilәr vә satı¬jı¬lar ola bilәr
maliyyә xidmәtlә¬rinin satışı vә hesablaşmanı internet vasitәsilә aparan şirkәtlәrdir
bunlar opera¬tiv informasiya vә xidmәt tәminatı ilә mәşğul olan kompaniyalardır
istifadәçiyә müxtәlif mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edir

76 Elektronkom¬mersiyanın әn geniş inkişaf etmiş sahәsi

•

İnternettreydinq, inernetbankinq, internetsığorta
maliyyә xidmәtlә¬rinin satışı vә hesablaşmanın İnternet vasitәsilә aparılması¬
hüquq vә hәkim mәslәhәtlәri
İnternet vasitәsilә mәsafәdәn tәhsil
düzgün cavab yoxdur

77 İnternet vasitәsilә kommersiya әmәliyyatları aparmaq üçün sәnaye müәsisәsinә ilk növbәdә lazımdır

•

düzgün cavab yoxdur
marketing tәdqiqatları
informasiya portalına qoşulmaq
internet satış kompaniyasını tәşkil etmәlidir
axtarış sistemlәrinә qoşulmaq

78 İnternet vasitәsilә kommersiya әmәliyyatları aparmaq üçün ticarәt tәşkilatı ilk növbәdә nә etmәlidir

•

düzgün cavab yoxdur
informasiya portalına qoşulmalıdır
dünla tijarәt tәşkilatının üzvü olmalıdır
internet satış kompaniyasını tәşkil etmәlidir
İnternetdә iştirakını tәmin etmәlidir

79 İstifadәçi nәyin kömәyi ilә bu kataloqları nәzәrdәn keçirir1

•

brauzerin
satış kompaniyasının
informasiya portalının
elektron blankların
Web sәhifәnin

80 Satışkom¬¬pa¬ni¬yasının Websәhifәsi hansı rolu oy¬nayır
satış mәrkәzi
dizayn

•
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•

poçt kataloqu
marketing
satış reklamı

81 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?

•

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

82 İnteraktiv bazarları başqa cur necә adlandırırlar?

•

Auksion
İnformasiya brokeri
Bazar cәmlәşdiricisi
Virtual mağaza
Elektron hab

83 İnteraktiv birja nәdir?

•

Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar
şәklindә birlәşdirir
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır

84 Aqreqator nәdir?

•

Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar
şәklindә birlәşdirir
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır

85 Rәqәmsal mәhsulun çatdırılması nә demәkdir?

•

Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar
şәklindә birlәşdirir
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır

86 Virtual birlik nәdir?

•

Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar
şәklindә birlәşdirir
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır

87 Sindikator nәdir?

•

Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
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Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar
şәklindә birlәşdirir
Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir

88 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznesmodelini göstәrin:

•

Bazar cәmlәşdiricisi
Yuxarıda sadalananların hamısı
Auksion
İnformasiya brokeri
Kontent tәdarükçüsü

89 Elektron ödәniş sistemlәrinә aiddir:

•

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

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

•

Titanium
Visa Classic
Gold карта
Platinum
Mastercard

91 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

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

92 İnternetmağaza nәdir

•

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

93 Elektron pullar sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amili göstәrin:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
әnәnәvi ödәniş alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәnişin üstünlüyü
elektron pul sahibindәn alınan komissiyanın miqdarı
elektron qurğulardan istifadәnin sadәliyi
elektron pul ödәnişlәrini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi

94 Elektron kommersiyanın biznes modelini göstәrin:

•

Bütün cavablar doğrudur
Virtual mağaza
İnteraktiv birja
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Әmәliyyat brokeri
Әks auksion

95 Xidmәtlәrin interaktiv tәdarükçüsü hansı fәaliyyәti yerinә yetirir?

•

Mәhsulların qiymәtinin elektron nağdsız ödәnişini, daim dәyişәn, bәzәn dә alıcının hәrәkәtlәrinә cavab olaraq
dәyişәn qiymәtlәr vә mövcud ehtiyatlar haqqında mәlumatları tәklif edir
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Aparat vә proqram tәminatı istifadәçilәrinә xidmәtlәr vә kömәk göstәrir
Axtarış sistemindә kontent (mәzmun) tәklif edәrәk, yaxud reklam yerlәşdirәrәk mәnfәәt yaradır
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır

96 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstәrin:

•

C2C
C2Q
B2B
B2G
B2A

97 Elektron biznes terminindәn nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

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

98 Elektron kommersiyanın texnoloji әsasını nә tәşkil edir?

•

Lokal şәbәkә
Regional şәbәkә
Qlobal şәbәkә
Ekstranet
İntranet

99 Elektron kommersiya nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müxtәlif növ informasiya vә әmәliyyat mübadilәsi: kommersiya müәssisәlәri, istehlakçılar arasında, hәmçinin
kommersiya müәssisәlәri vә istehlakçılar arasında
Malların, xidmәtlәrin, informasiyanın vә ödәmәlәrin şәbәkә üzrә, hәmçinin internet üzrә çatdırılması imkanı
İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn malların vә xidmәtlәrin alınması vә satılması prosesidir
Kompüter sistemlәrindәn istifadә etmәklә malların vә xidmәtlәrin alınması vә satılması prosesidir

100 Elektron bazar nәdir?

•

Mәlumat bazalarını idarәetmә sistemlәridir
Bütün cavablar doğrudur
Müştәrәk biznes etmәk üçün çoxsaylı alıcıları vә satıcıları birlәşdirәn informasiya sistemidir
A. Layihә üzrә birgә fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi, qrup qәrarının qәbulu vә i.a. Üçün işlәyәn komanda üzvlәri
qruplarını dәstәklәyәn informasiya sistemlәrinin ümumi adıdır
Çoxsaylı alıcıları vә satıcıları birlәşdirәn, informasiya, mallar vә xidmәtlәr mübadilәsinә xidmәt edәn, habelә
ödәnişlәri hәyata keçirmәyә imkan verәn informasiya sistemidir

101 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?
3
2

•
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•

5
4
6

102 Kriptoqrafiya zamanı neçә açardan istifadә edilir?

•

4
2
6
5
3

103 Portallar neçә yerә bölünür?

•

6
2
4
5
3

104 Elektron mağazanın quruluşu neçә mexanizmdәn ibarәt olur?

•

4
3
6
2
5

105 Elektron kommersiya bazarında neçә növ xidmәt mövcuddur?

•

2
4
5
6
3

106 BackOffice nәdir?

•

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

107 FrontOffice nәdir?

•

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

108 CWA 141671 (mart 2003) stantartına aiddir, 2

•

elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına vә
istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın tәsdiqlәnmәsi ilә mәşğul olan qurumlar tәrәfindәn
istifadә olunur – Müdafiә profili;
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•

elektron imza sertifikatlarının idarә olunması üzrә etibarlı sistemlәrin tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr

109 CWA 141672 (mart 2002) stantartına aiddir, 2

•

Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına vә
istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr
elektron imza sertifikatlarının idarә olunması üzrә etibarlı sistemlәrin tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın tәsdiqlәnmәsi ilә mәşğul olan qurumlar tәrәfindәn
istifadә olunur – Müdafiә profili;

110 Avtomatlaşdırımış vergi idarәetmә sistemi prinsiplәrinә aid deyil, 2

•

Sistem elә yaradılmalıdır ki, ora sonrada yeniliklәr daxil etmәk mümkün olsun.
Metodik vahidlik, yәni sistem vahid metodik tәlimaylar әsasında yaradılmalıdır
Informasiyanın bir dәfә daxil edilmәsi vә sonra hәmin informasiyadan dәfәlәrlә istifadә olunması imkanları
Eyni sәviyyәli müxtәlif obyektlәrdә informasiyanın emalı üçün oxşar proqram vә texniki vasitәlәrdәn istifadә
edәn әmәliyyatların qruplaşdırılması
Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin modulluğu.

111 CWA 14169 (mart 2002) stantartına aiddir, 2

•

elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün tәhlükәsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına vә
istifadәsinә dair tәlәblәr daxil olmaqla)
Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr
elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın tәsdiqlәnmәsi ilә mәşğul olan qurumlar tәrәfindәn
istifadә olunur – Müdafiә profili;
elektron imza sertifikatlarının idarә olunması üzrә etibarlı sistemlәrin tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr

112 Azәrbaycanda elektron rabitә sektorunda şәxsi mәlumatların işlәnmәsi vә mәxfiliyin qorunması ilә bağlı
Direktiv müvafiq milli qanunvericilik neçәnci ildә qәbul edilmişdir, 1

•

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

113 Vergi sistemindә avtomatlaşdırma obyektlәri neçә sәviyyә üzrә qruplaşdırılır : 1

•

2
6
3
5
4

114 Elektron ticarәt vә elektron sәnәd haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun icrasının tәmin
edilmәsi barәdә neçәnci ildә AR Prezidentinin müvafiq fәrmanı verilmişdi, 1

•

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

115 ................. verilmiş açar sözlәrә görә sәnәdlәrin axtarılması üçün nәzәrdә tutulmuş xidmәt növüdür.
TELNET
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•

GOPHER
WAIS
USENET
FTP

116 Elektron poçt hansı üstünlüklәrә malikdir?

•

bütün cavablar doğrudur
verilәnlәrin mübadilәsinin yüksәk sürәti
göndәrilmәyә sәrf olunan aşaği xәrclәr
eyni zamanda mәktubun bir neçә ünvana göndәrilmәsi
artiq tәrtib edilmiş mәktubun yenidәn redaktәsi

117 Marker nәdir?

•

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

118 21. Açarın bir hissәsinin açıq qaldığı vә әlaqә kanalları üzrә açıq şәkildә ötürüldüyü birtәrәfli
dәyişmәlәrә әsaslanıb, bu şifrәlәnmә açarlarının qeyrielektron üsulla bölüşdürülmәsinin bahalı
prosedurundan azad edir. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir,

•

Baza/seans açarlar metodu
cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
Açıq açarlar metodu
Çıxarılmış açar metodu
Tranzaksiya açarı metodu

119 20. Burada açarların iyerarxiyası daxil edilir (әsas açar (әA) / açarları şifrәlәyәn açar (AA)/ verilәnlәri
şifrәlәyәn açar (VA)), iyerarxiya ikisәviyyәli (AA/VA) vә ya üçsәviyyәli (әA/ AA/VA) ola bilәr, әsas açar
iyerarxidana prosesin iştirakçıları arasında qeyri – elektron şәkildә yayılır, bununla da onun etibardan
düşmәsi vә ya tutulması istisna edilir. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
Açıq açarlar metodu
Tranzaksiya açarı metodu
Baza/seans açarlar metodu
Çıxarılmış açar metodu

120 MasterCard Standard, Visa Classic plastik kartların hansı növünә aiddir?

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
kredit
qızıl vә platin
debet
elektron

121 Biometrik göstәricilәrә aiddir:

•

Sәsin tanınması
Barmaq çapı
Yuxarıda sadalananların hamısı
Gözün tanınması
Yazı xәttinin tanınması
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122 Bank vasitәsilә ödәmәlәr hansılardır?1. Çek ödәmә 2. Mobile Banking 3. Plastik kartlar vasitәsilә
ödәmәlәr 4. Nağd pulla bankinq 5. Elektron ödәmә sistemlәri

•

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

123 Elektron ödәmә üsulları hansılardır? 1. ödәmә sistemindә olan virtual terminal vasitәsilә 2. elektron
çeklәr vә veksellәr vasitәsilә 3. mobile Banking vasitәsilә 4. smart kart vasitәsilә

•

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

124 İOTP protokolunun funksiyası:

•

informasiyanın emalı
informasiyanın işlәnmәsi
elektron ticarәt әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi
informasiyanı ötürülmәsi
informasiyanın saxlaması

125 SSL protokolunun funksiyası:

•

informasiyanı ötürülmәsi
informasiyanın işlәnmәsi
informasiyanın emalı
informasiyanın saxlaması
informasiyanın mühafizәsi

126 Elektron ödәmәlәrdә mühafizә hansı vasәtәlәrlә hәyata keçirilir?1. Protokollar vasitәsilә 2. Kartlar
vasitәsilә 3. Proqramlar vasitәsilә 4. Texniki avadanlıqlar vasitәsilә 5. Biometrik gostәricilәr üzrә

•

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

127 Azәrbaycanda yerli Banklar tәrәfindә tәklif olunan Ebankinq xidmәtlәrinә aiddir:

•

yuxarıda sadalananların hamısı
Plastik kartlar vә Posterminallar
İnternet Bankinq
Pul köçürmәlәri
Mobile Banking

128 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?

•

2
4
6
3
5
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129 Elektron pullar sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amili göstәrin:

•

yuxarıda sadalananların hamısı
elektron qurğulardan istifadәnin sadәliyi
elektron pul sahibindәn alınan komissiyanın miqdarı
әnәnәvi ödәniş alәtlәri ilә müqayisәdә elektron pullar vasitәsilә ödәnişin üstünlüyü
elektron pul ödәnişlәrini qәbul edәn infrastrukturun inkişaf sәviyyәsi

130 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

E. bankomatlardan istifadә etmәklә xidmәt
PCbanking
mobil bankinq
İnternet bankinq
nağd pulla bankinq

131 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?

•

yuxarıda sadalananların hamısını
istifadәçinin kimliyini tәyin edәn mәlumatları
elektron pullar haqqında informasiyanı
kredit kartı haqqında informasiyanı
istifadәçinin adını

132 Elektron ödәmә sistemlәrinә aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
C. Mikroprosessorlu kredit kartları
B. Elektron pullar vә cib kisәlәri
Kredit kartları
D. Elektron çeklәr vә veksellәr

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

•

Gold kаrtа
Titanium
Visa Classic
Platinum
Mastercard

134 Şifrәlәmә sistеmin neçә vә hansı formalarda hәyata keçirilir?

•

autеntifikаsiyа vә idеntifikаsiyа
sadә vә mürәkkәb
ümumi vә xüsusi
çәtin vә mürәkkәb
simmеt¬rik vә аssimmеtrik

135 ........... vеrilәnlәrin müxtәlif tәsirlәr nәticәsindә öz in¬fоr¬mа¬siyа mәzmunlаrını vә intеrprеtаsiyаsının
birqiymәtliliyinin sаxlаnmаsıdır.

•

Autеntifikаsiyа
Tаmlıq
Mәхfilik
Kriptоqrаfiyа
Аlqоritm

136 ................ – bu, sistеmin istifаdәçisini tаnımаq vә оnа müәyyәn hüquq vә sәlаhiyyәtlәrin vеrilmәsi
prоsе¬sidir.

•
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•

Autеntifikаsiyа
Tаmlıq
Mәхfilik
Kriptоqrаfiyа
Аlqоritm

137 Prоsеdur funksi¬yаsı nәdir?

•

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

138 Avtоrizаsiyа funksiyаsı nәdir?

•

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

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

•

Mikrоödәmәlәr
C. PCbanking
B. Mobil bankinq
A. İnternet bankinq
Nağd pulla bankinq

140 .......... – еlеktrоn kоmmеrsiyа çәrçivәsindә trаn¬zаksiyаlаrın hәyаtа kеçirilmәsi üçün vаcib оlаn,
infоrmаsi¬yа¬nı sаxlаyа bilәn kiçik qurğudur.

•

Smаrtkаrt
Visa Classic
Mastercard
Gold kаrtа
Platinum

141 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 3cü tipinә aiddir:

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
. ödәniş әnәnәvi qаydаdа hәyаtа kеçirilir, аncаq sаhibinә tәsdiqi еlеktrоn pоçtlа göndәrilir vә yа әksinә, ödә¬niş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
krеdit kаrtlаrın nömrә¬lәrinin еlеk¬trоn qаydаdа ötürülmәsi vә sаhibi hаqqındа bütün mәlumаtlаrı sахlаyаn vә
ötürәn smаrtkаrtlаrdаn istifаdә еdilmәsi dахildir
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir
elеktrоn köçürmәlәr bаnk¬lаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlur¬lаr

142 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 2ci tipinә aiddir:

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
ödәniş әnәnәvi qаydаdа hәyаtа kеçirilir, аncаq sаhibinә tәsdiqi еlеktrоn pоçtlа göndәrilir vә yа әksinә, ödә¬niş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
krеdit kаrtlаrın nömrә¬lәrinin еlеk¬trоn qаydаdа ötürülmәsi vә sаhibi hаqqındа bütün mәlumаtlаrı sахlаyаn vә
ötürәn smаrtkаrtlаrdаn istifаdә еdilmәsi dахildir
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir
elеktrоn köçürmәlәr bаnk¬lаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlur¬lаr

143 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 1ci tipinә aiddir:
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•

krеdit kаrtlаrın nömrә¬lәrinin еlеk¬trоn qаydаdа ötürülmәsi vә sаhibi hаqqındа bütün mәlumаtlаrı sахlаyаn vә
ötürәn smаrtkаrtlаrdаn istifаdә еdilmәsi dахildir
ödәniş әnәnәvi qаydаdа hәyаtа kеçirilir, аncаq sаhibinә tәsdiqi еlеktrоn pоçtlа göndәrilir vә yа әksinә, ödә¬niş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
elеktrоn köçürmәlәr bаnk¬lаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlur¬lаr
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir

144 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin neçә tipi mövcuddur?

•

2
5
6
3
4

145 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin növlәri hansılardır? 1. mәlumаtlаrın mübаdilәsi 2. girişçıxış әmәliyyаtlаrı
3. ödәmә hеsаblаrı 4. pul vәsаitlә¬rinin еlеktrоn köçürmәlәri

•

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

146 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin neçә növü mövcud¬dur?

•

4
6
5
3
2

147 IntеrnеtBаnk sistеminin funksiyаlаrıdır:

•

variantların hamısı doğrudur
ödәmә hеsаblаrın bаnkа göndәrilmәsi
ödәnişin istifаdә еdilmәsi hаqdа mәlumаt
şәхsi hеsаbdа оlаn qаlıq hаqdа mәlumаt
girişçıхış әmәliyyаtlаrı hаqdа infоrmаsiyа

148 1. Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir:

•

müştәrilәrәkart sahiblәrinә xidmәtin tәşkil edilmәsindәn ibarәtdir
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilә eyni zamanda bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb etmir
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir
cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir

149 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır:

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin
hәrәkәtinә nәzarәt edir
tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb edır
elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir
prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir

150 Emissiya mәrkәzinin (emitent) funksiyasıdır:

•
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•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin
hәrәkәtinә nәzarәt edir
ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt
müәssisәlәrinin hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
müştәrilәrәkart sahiblәrinә xidmәtin tәşkil edilmәsindәn ibarәtdir

151 Ekvayrinq mәrkәzinin funksiyasıdır:

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin
hәrәkәtinә nәzarәt edir
müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir.
ödәmә sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir

152 Mәrkәzi inzibati orqanın funksiyasıdır:

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
ödәmә sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin
hәrәkәtinә nәzarәt edir
ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt
müәssisәlәrinin hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir.

153 Virtual mağazanın tәhlükәsizlik kodu hansıdır?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
SSL
TCP/IP
VAN
EVM

154 19. Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir:

•

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

155 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır:

•

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

156 17. Emissiya mәrkәzinin (emitent) funksiyasıdır:

•

müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin
hәrәkәtinә nәzarәt edir
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ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt
müәssisәlәrinin hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
müştәrilәrәkart sahiblәrinә xidmәtin tәşkil edilmәsindәn ibarәtdir

157 16. Ekvayrinq mәrkәzinin funksiyasıdır:

•

müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir.
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin
hәrәkәtinә nәzarәt edir
ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt
müәssisәlәrinin hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
ödәmә sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir

158 15. Mәrkәzi inzibati orqanın funksiyasıdır:

•

müştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin edir.
cari fәaliyyәt planında, elәcә dә sistemin inkişaf planında ödәmә sisteminin ümumi işini hәyata keçirir
müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin
hәrәkәtinә nәzarәt edir
ödәmә kartlarının kömәyi ilә yerinә yetirilәn ödәmә әmәliyyatları üzrә vәsaitlәrin ticarәt vә xidmәt
müәssisәlәrinin hesabına daxil edilmәsini tәmin edir, elәcә dә nağdların verilmәsi mәntәqәlәrinә xidmәt edir
ödәmә sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir

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

•

zamin
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti
emitent

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

•

zamin
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti
emitent

161 12. Ekvayer nәdir?

•

ödәmә sistemi iştirakçılan arasında informasiya vә texniki qarşıhqlı әlaqәlәri tәmin edәn ixtisaslaşdınlmış
hesablama mәrkәzi
kart sahibi tәrәfindәn malların, iş vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi, habelә nağd vәsaitin әldә edilmәsi üçün istifadә
edilәn plastik (debet vә ya kredit) kart
plastik kartların emissiyasını hәyata keçirәn vә ödәmә sistemi infrastrukturunda yerinә yetirilәn bütün ödәmәlәrә
cavabdeh olan tәşkilat
mәhsul vә xidmәtlәrә görә xidmәt mәrkәzinә (mәs. mağazaya) pul vәsaitlәrini ödәyәn, plastik kartlarla hesablaşan
tәşkilat
zaminin cavabdehliyi altında ekvayerin qәbul edә bildiyi ödәmәlәrin maksimum günlük mәblәği

162 11. STB Card sisteminin funksiyasıdır:

•

prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir.
bütün iştirakçılarda alışı (satışı,sifarişi vә ya ödәnişi) hәyata keçiririr.
elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir.
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satışın iştirakçılarının – alıcının,ticarәt nümayәndәsinin vә onun xidmәtedici bankının autentifikasiyasını hәyata
keçirir.
elektron alışın ödәnişinin hәyata keçirilmәsinә görә mağazaya zәmanәtin verir.

163 10. Visa sisteminin kartları neçә mühafizә sәviyyәsinә malikdirlәr:

•

8
4
6
5
7

164 9. Çeklәrin yoxlanılması vә tәsdiq edilmәsi, debet vә kredit kartlarına xidmәt göstәrilmәsi vә onların
yoxlanılması, elektron hesablama sistemlәrindәn istifadә edilmәsi kimi xidmәtlәri hansı sistem göstәrir?

•

SSL
CVV2/ CVC2
POS
VAN
EVM

165 8. First Direct sistemi fiziki şәxslәrin fәrdi ödәmәlәrinin hansı növündә tәtbiq edilir?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
satış nöqtәsindә ödәnişlәr
c
ev telefonu ilә xidmәt
internet vasitәsilә maliyyә xidmәti

166 7. Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında ötürülәn informasiyanın
mühafizәsi zamanı tәtbiq olunur, sonrakı tranzaksiya üçün açarın hesablanması zamanı tranzaksiyanın
parametrlәrindәn istifadә olunmur. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
çıxarılmış açar metodu
baza/seans açarlar metodu
tranzaksiya açarı metodu
açıq açarlar metodu

167 6. Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında ötürülәn informasiyanın
mühafizәsi zamanı tәtbiq olunur, tranzaksiyanın şifrәlәnmәsi açarı öncәki açarın vә tranzaksiyaların
parametrlәrinin şәklinin birtәrәfli dәyişdirilmәsi yolu ilә hesablanır. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә
aiddir?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
çıxarılmış açar metodu
baza/seans açarlar metodu
tranzaksiya açarı metodu
açıq açarlar metodu

168 5. EVM – i hәyata keçirәn xidmәtlәrә aid deyil:

•

açıq açarlar metodu
6. Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında ötürülәn informasiyanın mühafizәsi
zamanı tәtbiq olunur, tranzaksiyanın şifrәlәnmәsi açarı öncәki açarın vә tranzaksiyaların parametrlәrinin şәklinin
birtәrәfli dәyişdirilmәsi yolu ilә hesablanır. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir?
Әmәkdaşların maksimal mümkün tәltәblәrinin sayını reallaşdırmaq
Ehtiyat surәtçıxarma vә qәzadan sonra bәrpaedilmә xidmәtlәrinin qoşulması
Şәbәkә üzrә әlaqә yaradılan şәxsin hәqiqәtәn dә özünü tәqdim edәn şәxs olmasına әmin olmaq
(abonentin/verilәnlәr mәnbәyinin autentifikasiyası)
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Işin vasilәsizliyinin vә diaqnostik pozuntuların tәmin edilmәsi üçün şәbәkәnin dәstәklәnmәsi vә idarәetmәnin
hәyata keçirilmәsi
Elektron poçt daxil olmaqla EVM – in bütöv tәtbiqi mәsәlәlәr spektrini reallaşdırmaq
tranzaksiya açarı metodu
baza/seans açarlar metodu
çıxarılmış açar metodu

169 1. Virtual mağazanın tәhlükәsizlik kodu hansıdır?

•

EVM
TCP/IP
VAN
SSL
CVV2/CVC2

170 4. EVM –i hәyata keçirәn xidmәtlәr hansı funksiyaları yerinә yetirmәlidir?

•

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

171 2. Ödәniş üzrә verilәnlәrin ötürülmәsi zamanı tәhlükәsizlik protokolu hesab edilir:

•

SSL
CVV2/CVC2
TCP/IP
VAN
EVM

172 3. Elektron verilәnlәrin mühafizәsi sistemidir:

•

SSL
CVV2/CVC2
TCP/IP
VAN
EVM

173 Elektron kommersiyadan istifadә olunmanın üstünlüklәrinә aid edilir?

•

düzgün cavab yoxdur
elektron kommersiya sistemlәrinin tәtbiqi zamanı mәdәni vә qanunvericilik maneәlәrinin olmaması
unikal (bәnzәrsiz) malların satışı imkanları
İnternet vasitәsilә müxtәlif istehsalşıların çoxlu sayda malları ilә tanış olma imkanlarının mövcudluğu
bütün cavablar düzdür

174 Elektron kommersiyadan istifadә olunmanın üstünlüklәrinә aid edilir?

•

düzgün cavab yoxdur
elektron kommersiya sistemlәrinin tәtbiqi zamanı mәdәni vә qanunvericilik maneәlәrinin olmaması
unikal (bәnzәrsiz) malların satışı imkanları
alıcıların mәlumatlandırılmasına çәkilәn xәrclәrin aşağı olması
bütün cavablar düzdür

175 İlk mikrosxem nә vaxt meydana çıxıb?
1888
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•

1987
1978
1971
1956

176 Kibernetik sistemlәr nәzәriyyәsi nә vaxt işlәnilmişdir?

•

1934
1943
1954
1960cı illәrin әvvәllәri
1974

177 İlk işlәk proqramlaşdırılan rәqәmli hesablama qurğusu olan Z3 kim tәrәfindәn tәklif olunub

•

C.fon Neyman
V.Buş
Q.Hollirt
K.Tsuze
C.Mokli

178 Maşında tәkcә mәlumatların deyil, hәm dә idarәetmә komandaların saxlanılması prinsipi kim tәrәfindәn
işlәnilmişdir?

•

K.Tsuze
V.Buş
Q.Hollirt
C.fon Neyman
C.Mokli

179 Asiya vә Sakit okean ölkәlәrinin iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatının (APEC) fәaliyyәt proqramında elektron
ticarәt sahәsindә hansı aşağıda göstәrilәn prinsip müәyyәn olunmamışdır?

•

müәyyәn dövlәt nizamlanması zәruriliyini qәbul edәrәk, sәnaye üçün effektiv daxili nizamlanma qaydalarının
yaradılmasına tәsir göstәrmәk lazımdır
elektron ticarәt texnologiyalarının, tәtbiqi proqramlarının, tәcrübәlәrinin vә xidmәtlәrinin növlәrinin
işlәnilmәsindә qabaqcıl rolu sahibkarlıq sektoru oynamalıdır
hökumәtin rolunun elektron ticarәtin inkişafı üçün әlverişli şәraitin yaradılmasından ibarәt olmalıdır
hökümәtlәrin vә işgüzar dairәlәrin texnologiya vә siyasәtin işlәnilmәsi vә hәyata keçiriılmәsi sahәsindә
әmәkdaşlıq etmәlәrinә icazә verilmәmәsidir
işgüzar dairәlәr vә hökumәtlәr bütün imkan olan hallarda öz aralarında әmәkdaşlıq etmәlidirlәr

180 Asiya vә Sakit okean ölkәlәrinin iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatının (APEC) fәaliyyәt proqramında neçә
әsas prinsiplәr müәyyәn olunub

•

7
4
6
5
3

181 1998ci iln mayında Avropa Birliyi Komissiyası tәklif etdiyi direktiv göstәrişdә nәyi qeyd elәmәmişdir?

•

bazarın vә texnologiyanın inkişafının tәmin olunması mәqsәdilә «ilkin razılıq» vә yaxud lisenziya alınması
sxemindәn imtina etmәk lazım olmasını
hәr bir direktiv göstәriş texnologiya baxımından neytral olmasını
müqavilәlәrin sәrbәst olaraq bağlanılması hüququnu qәbul etmәmәni
ümumi bazar daxilindә elektron ticarәt üçün maneәlәrin yaranmasının qarşısının alınmasına imkan verәn
razılaşdırılmış hüquqi şәrçivәlәrin yaradılmasının zәruriliyini
müqavilәlәrin sәrbәst olaraq bağlanılması hüququnu qәbul etmәni
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182 Avropa Birliyi Komissiyası elektron ticarәt sahәsindә әsasәn nәyә daha çox diqqәt yetirir?

•

biznesproseslәrin iştirakçıları (sahibkarlar) arasında daha etibarlı münasibәtlәrin tәmin olunmasına
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadiyyat, maliyyә vә inkişaf sahәsindә tәlәbatlarının ödәnilmәsindә elektron
ticarәtin mühüm әhәmiyyәtinә
elektron ticarәtin iqtisadi vә sosial nәticәlәrinin öyrәnilmәsinә
elektron ticarәt sahәsindә direktiv göstәrişlәrin vә siyasәtin işlәnilmәsinә
elektron ticarәt sahәsindә ticarәt nişanlarının, әqli (intellektual) mülkiyyәtin, müәlliflik hüquqlarının vә
patentlәrin qorunması üzrә zәmanәtlәrin verilmәsi mәsәlәlәrinә

183 Beynәlxalq iqtisadi inkişaf vә әmәkdaşlıq tәşkilatı (OECD) elektron ticarәt sahәsindә әsasәn nәyә daha
çox diqqәt yetirir?

•

elektron ticarәt sahәsindә direktiv göstәrişlәrin vә siyasәtin işlәnilmәsinә
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadiyyat, maliyyә vә inkişaf sahәsindә tәlәbatlarının ödәnilmәsindә elektron
ticarәtin mühüm әhәmiyyәtinә
elektron ticarәt sahәsindә ticarәt nişanlarının, әqli (intellektual) mülkiyyәtin, müәlliflik hüquqlarının vә
patentlәrin qorunması üzrә zәmanәtlәrin verilmәsi mәsәlәlәrinә
elektron ticarәtin iqtisadi vә sosial nәticәlәrinin öyrәnilmәsinә
biznesproseslәrin iştirakçıları (sahibkarlar) arasında daha etibarlı münasibәtlәrin tәmin olunmasına

184 Beynәlxalq әqli (intellektual) mülkiyyәt tәşkilatı (IOIP) elektron ticarәt sahәsindә әsasәn nәyә daha çox
diqqәt yetirir?

•

biznesproseslәrin iştirakçıları (sahibkarlar) arasında daha etibarlı münasibәtlәrin tәmin olunmasına
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadiyyat, maliyyә vә inkişaf sahәsindә tәlәbatlarının ödәnilmәsindә elektron
ticarәtin mühüm әhәmiyyәtinә
elektron ticarәtin iqtisadi vә sosial nәticәlәrinin öyrәnilmәsinә
elektron ticarәt sahәsindә ticarәt nişanlarının, әqli (intellektual) mülkiyyәtin, müәlliflik hüquqlarının vә
patentlәrin qorunması üzrә zәmanәtlәrin verilmәsi mәsәlәlәrinә
elektron ticarәt sahәsindә direktiv göstәrişlәrin vә siyasәtin işlәnilmәsinә

185 1998ci ildә OECD tәrәfindәn Kanada hökumәti ilә birgә Sәrhәdsiz dünya: qlobal elektron ticarәtin
potensialının reallaşdırılması mövzusunda keçirilәn konfransda hansı nәticәyә gәlib çıxa bilmәdilәr?

•

hökümәtlәr sәnaye standartlarının vә inkişafın müәyyәn olunması üzrә fәaliyyәtin vacibliyini qәbul etmәlidirlәr
siyasәti işlәyәn zaman bütün iştirakçılar arasında әmәkdaşlığın olmasını alqışlamaq lazımdır
elektron ticarәt dünyanın hәr bir ölkәsindә iqtisadi artım vә inkişaf üçün potensial imkanlar yaradır
hökümәtlәr, beynәlxalq әmәkdaşlıq çәrçivәsindә beynәlxalq qarşılıqlı әlaqәlәrin rәqabәtinә şәrait yaradan
mühitin yaradılmasına can atmamalıdırlar
hökümәtin lazımi hallarda müdaxilәsi adekvat (tam uyğun), açıq, ardıcıl vә qabaqcadan deyilә bilәn olmalıdır

186 UNICTRALın Elektron ticarәt haqqında nümunәvi qanunu (Model Law on Electronic Commerce) nәyi
özündә әks etdirmir?

•

mәlumat xәbәrlәrinә qarşı hüquqi tәlәblәrin tәtbiq olunması
elektron ticarәt bütövlükdә, ümumi müddәalar
mәlumat xәbәrlәrinin ötürülmәsini
standartlaşdırılmış sәnәdlәrin yaradılması
elektron ticarәt müәyyәn (spesifik) sahәlәrdә (malın daşınması)

187 EDI (Electronic Data Interchange) standartının әsas ideyası

•

standartlaşdırılmış sәnәdlәrin yaradılması
açıq sistemlәrә yönәldilmә
HTTP protokolu vasitәsilә rәqәmsal mәlumatlarla mübadilә etmә imkanlarının olması
tәşkilatlar arasında mәlumatların elektron mübadilәsinin tәşkili
mәlumat mübadilәsi üçün standart qәrarların axtarılması

188 ABŞ tәrәfindәn 1968ci ildә TDCC xüsusi komissiyasının yaradılmasından mәqsәd?
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•

açıq sistemlәrә istiqamәtlәnmә
standartlaşdırılmış sәnәdlәrin yaradılması
biznesin, mәlumatların işlәnilmәsi vә mübadilәsi kimi üç istiqamәtlәrin birbiri ilә uzlaşdırılması
müxtәlif nәqliyyat sistemlәri  aviasiya, dәmiryolu vә avtomobil nәqliyyatı üçün artıq mövcud olan üç standartın
razılaşdırılması
mәlumat mübadilәsi üçün standart qәrarların axtarılması

189 ITәlavәlәrә qarşı tәlәblәr qoyarkәn aşağıdakı mәsәlәlәri nәzәrә almaq lazımdır

•

istiqamәtlәnmәnin tranzaksiyasının sәviyyәsi
şirkәt daha çox verilәn suallar bölmәsini lazımi sәviyyәdә saxlayırmı
informatik istiqamәtlәnmә dәrәcәsi ilә
bütün cavablar düzdür
alıcı öz sifarişinin statusu haqqında informasiya alırmı

190 ITnin alıcılara istiqamәtlәnmәsi sәviyyәsi iki şәrtlә ölçülür

•

düzgün cavab yoxdur
firmanın inkişaf gәlәcәyini görә bilmә qabiliyyәti ilә
real vaxt rejimindә tranzaksiyaların olması ilә
real vaxt rejimindә tranzaksiyaların olması ilә vә firmanın inkişaf gәlәcәyini görә bilmә qabiliyyәti ilә
alıcıları mal haqqında informasiya ilә tәmin etmә dәrәcәsi ilә

191 Düzgün olmayan cavabı seçin: ITәlavәlәrә qarşı tәlәblәri qurarkәn aşağıdakı informasiyanı nәzәrә
almaq lazımdır

•

bütün cavablar düzdür
әrazi şәrtlәri haqqında
tranzaksiyalar haqqında
anbarlarda qalıqların lazımi sәviyyәdә saxlanılması haqqında
keyfiyyәt üzrә

192 Plastik kart nәdir?

•

plastik kart  kart sahibinә mal, iş vә ya xidmәtlәrә görә nağdsız ödәnişin
plastik kart  fiziki vә hüquqi şәxslәrә verilәn nәğdsiz ödәniş vasitәsidir
plastik kart  kart sahibinә xarici ölkәlәrdә alqısatqı әmәliyyatları aparmaq imkanı yaradan ödәniş vasitәsidir
plastik kart hüquqi şәxs olan kart sahibinә öz hesabı üzrә әmәliyyatlar
plastik kart  kart sahibinә banklardan vә bankomatlardan nağd pul vәsaiti almaq

193 Elektron kommersiya anlayışı

•

malların onlayn satışını hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir
İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn tәsәrrüfat әlaqәlәridir
malların istehsalçılardan istehlakçılara çatdırılması prosesini hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir
informasiya sistemlәrindәn istifadә edilmәklә malların alqısatqısı, xidmәtlәrin göstәrilmәsi vә işlәrin görülmәsi
üzrә hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir
malların alqisatqısı vә mübadilәsini hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir

194 .com domen zonası hansı sәviyәyә aiddir?

•

birinci vә yuxarı sәviyyә birlikdә
aşağı sәviyyә
yuxarı sәviyyә
birinci sәviyyә
düzgün cavab yoxdur

195 http://www.google.az identifikator nәyi xarakterizә edir?
URL (universal ünvan göstәricisi)
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•

domen adlarını
İP ünvanını
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur

196 Birinci sәviyyәli domenlәrә aid deyil

•

www.wikipedia.org
www.World Trade Organization.ing
www.google.az
www.azercell.com
www.taxes.gov

197 IP ünvanını rәqәmlәrlә ifadә etmәk üçün istifadә olunur

•

8 ikilik rәqәmdәn ibarәt ünvan
32 ikilik rәqәmdәn ibarәt ünvan
6 ikilik rәqәmdәn ibarәt ünvan
16 ikilik rәqәmdәn ibarәt ünvan

198 İnternet iqtisadiyyat özündә aşağıdakıları әks etdirir

•

açıq vә әldә oluna bilәn şәbәkә mühitini, birbiri ilә bağlı olan elektron bazarları, insan resurslarını, elektron
ödәnişlәr sistemini, qanunvericilik siyasәtini
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
qlobal kompüter şәbәkәlәri, proqramlara qoyuluşlar, insan resursları, elektron ödәnişlәr sistemi, qanunvericilik
siyasәtini
açıq qlobal kompüter şәbәkәlәri, müxtәlif mübadilә mexanizmlәri olan qarşılıqlı әlaqәli elektron bazarlar, insan
resursları, elektron ödәnişlәr sistemini

199 Kommersiya

•

bütün cavablar düzdür
mәnfәәtin әldә olunmasına yönәldilmiş istәnilәn, o cümlәdәn, birdәfәlik xarakter daşıyan fәaliyyәtdir
fәrqli cәhәtlәri: daimilik, innovasiyalılıq, sәrmayә qoyuluşu vә iqtisadi risk olan fәaliyyәtdir
düzgün cavab yoxdur
malların alışı vә satışına vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldilmiş ticarәttәşkilati әmәliyyatlarla bağlı olan
fәaliyyәtdir ki, onun son mәqsәdi mәnfәәtin әldә olunmasıdır

200 Elektron kommersiya terminindәn o zaman istifadә olunur ki, aşağıdakılar izah edilsin

•

bütün cavablar düzdür
İnternetdә aparılan sövdәlәşmәnin dәrәcәsinin müәyyәn etmәk üçün
biznesproseslәrin idarәedilmәsi üçün kompüter texnologiyalarından istifadә edilmәsi ilә elektron kommersiya
arasında hәddin çәkilmәsi üçün
İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn malların vә xidmәtlәrin alışı vә satışı prinsipinin açıqlanması üçün
şәbәkә vasitәsilә vә onsuz malların alışı vә satışı arasında fәrqi göstәrmәk üçün

201 Elektron kommersiya

•

İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn malların vә xidmәtlrәin alışı vә satışı prosesidir
bütün cavablar düzdür
kompüter sistemlәrindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilәn malların vә vidmәtlәrin alışı vә satışı prosesi
kommersiya müәssisәlәri, istehlakçılar arasında, hәmçinin kommersiya müәssisәlәrinin, istehlakçıların müxtәlif
növ informasiya vә әmәliyyat mübadilәsi
malların, xidmәtlәrin, informasiyanın vә ödәnişlәrin şәbәkә vasitәsilә, o cümlәdәn İnternet vasitәsilә çatdırılması
imkanlarının mövcudluğu

202 Elektron kommersiyanın әsas tәrkib hissәlәrinә aid edilir?
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•

maliyyә infrastrukturunun tәsirinin lazımi sәviyyәdә olmaması
müәssiәlәr vә ayrıayrı şәxslәrlә, hәmçinin digәr tәşkilatlarla (hökumәt idarәlәrini dә daxil etmәklә) hәyata
keçirilәn sövdәlәşmәlәr
İnternet şәbәkәsinin hәdsiz imkanları
bu işdә maraqlı olan istehlakçıların olmaması
müasir texnologiyalardan istifadә olunması

203 Beynәlxalq Ticarәt Palatası (ITC) tәrәfindәn işlәnilmiş elektron ticarәt sahәsi layihәsi çәrçivәsindә işlәrә
nә aid edilmir?

•

informasiyanın qorunması vә ümumi kompüter savadlılığına nail olunması
ümumi kompüter savadlılığına nail olunması
elektron ticarәtin praktiki tәtbiqi
informasiyanın qorunması
elektron terminlәr

204 İlk elektron kompüter necә adlanırdı?

•

RAMBLER
ENIAC
UNIVAC
AFCEE
MERCATEL

205 әmtәә (mal) informasiya kimi hansı keyfiyyәtlәrә malikdır?

•

iqtisadi nәticәlәr
bütün cavablar düzdür
şәxsi üstün tutmaqdan asılılıq
dәyişkәnlik vә yenidәn yaradılmaq
sarsılmazlik

206 İqtisadi vә sosial mәhdudiyyәtlәrә nәlәr daxildir?

•

düzgün cavab yoxdur
alınan әşya ilә birbaşa әlaqәnin olmaması
virtual auksionlarda iştirak etmә
İnternetәlavәlәrin sürәtli inkişafı
biznesdә rәqabәtin artması

207 Ekommersiyanın әsasını tәşkil edir

•

kommersiya әmәliyyatlarının aparılması vә istehsal proseslәrinin
informasiya texnologiyaları
Internet şәbәkә
düzgün cavab yoxdur
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri

208 Daha çox verilәn suallar bölmәsi alıcılara nә cür kömәklik göstәrir

•

malı real vaxt rejimindә müzakirә etmәyә imkan yaradır, onun haqqında daha çox informasiya әldә etmәyә imkan
yaradır
mal haqqında heç bir informasiya vermir
düzgün cavab yoxdur
alıcılara sifarişi dәyişmәyә imkan verir
rәqiblәrdәn qiymәti ilә seçilmәyә imkan verir

209 Düzgün olmayan cavabı seçin: Malgöndәrәnlәrin informasiya tәminatı sahәsindә şәrti olaraq üç әsas
problemi ayırmaq olar

•
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•

müәlliflikdәn imtina etmәk problemi
düzgün cavab yoxdur
qarşılıqlı münasibәtlәrin idarәedilmәsi problemi
keyfiyyәt problemi
mal göndәrişi haqqında informasiya problemi

210 Biznesfәaliyyәt kimi sahibkarlığın fәrqli cәhәti aşağıdakılar deyildir?

•

müntәzәmlik
iqtisadi risk
sәrmayә (kapital) qoyuluşu
innovasiyalılıq
üstünlüklәrin olmaması

211 Ekommersiyanın әsas üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

•

mәlumataxtarış proseslәrinin tәtbiqi
istifadәçilәrin rahatlığı vә komfortu
sövdәlәşmәlәrin hәyata keçirilmәsindә şәxsi ünsiyyәtin yoxluğu
sövdәlәşmәlәrin dәrhal baş tutması
tәdavül transaksiyalarının әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalması

212 Ekommersiya üzrә әsas qayda vә prosedurlara olan tәlәblәri hazırlayırlar

•

proqram tәminatını hazırlayanlar vә provayderlәr
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
elektron kommersiya subyektlәri
beynәlxalq tәşkilatlar
Rabitә vә informasiya texnologiyaları Nazirliyi

213 İnternet vasitәsilә alışın üstünlüklәri

•

bütün cavablar düzdür
istifadәdә rahatlılıq
istәnilәn vaxt vә dünyanın istәnilәn yerindә әlçatan olması
aşağı qiymәtlәrlә birbaşa göndәrişlәr
malların geniş sәpgisinin (spektrinin) qlobal seçimi

214 İnternet vasitәsilә satışın üstünlüklәri

•

yeni bazarlara çıxış
gecәgündüz iş rejimi
bütün cavablar düzdür
biznesin mәhdud olunmaz miqyasları
biznesin yüksәk çevikliliyi

215 әgәr müәssisә öz fәaliyyәtindә İnternetdәn istifadә edirsә, elektron biznesdә onların mәqsәdi

•

kataloqlar üzrә satışdan әlavә gәlirin alınmasıdır
fiziki vә ya elektron malların vә yaxud xidmәtlәrin satışından әlavә gәlirlәrin әldә olunmasıdır
yeni malların yaradılmasıdır
malların bölüşdqürülmәsidir
İnternet şәbәkәsindә müxtәlif ticarәtlә mәşğul olmaqdır

216 әnәnәvi kommersiyada
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
әmtәә (mal) vә subyekt  fizikidir, sövdәlәşmәnin keçirilmәsi prosesi  rәqәmsaldır
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•

әmtәә (mal) fizikidir, sövdәlәşmәnin keçirilmәsi prosesi vә subyekt  rәqәmsaldır
bütün tәrkib hissәlәri (әmtәә, subyekt vә proses) – fizikidir

217 Ayrıayrı ticarәt tәşkilatları üçün elektron kommersiyadan әldә olunan iqtisadi fayda, xeyirә nә daxildir?

•

vebserverlәrin olmasının zәruriliyi
virtual auksionlarda iştirak etmә
etibarlılıq vә mülkiyyәtin qorunması
düzgün cavab yoxdur
kommunikasiyaların dәyәrinin aşağı düşmәsi

218 Belә hesab olunurdu ki, elektron kommersiya ideal bazarın başlanğıcını tәşkil elәyәkdir vә o, aşağı
tranzaksiyalar ilә fәrqlәnәcәkdir. Bu cür ümidlәr nә ilә bağlıdır?

•

vasitәçilәrin rolunun aşağı salınması vә bazara daxil olmanın aşağı hәddlәrinin olması ilә
bütün cavablar düzdür
keçirilәn tranzaksiyaların sürәtinin artması ilә
ancaq b) cavabı düzdür
düzgün cavab yoxdur

219 Ekommersiyanın inkişafının iqtisadiyyata tәsiri amili deyil

•

resursların idarәedilmәsi sisteminin tәtbiq olunması
biznesin aparılması üçün yeni imkanlar
satışın fәrdilәşdirilmәsi
tәlәbә qarşı cәld reaksiya göstәrilmәsi
rәqabәt qabiliyyәtinin artırılması

220 Ekommersiyanın müasir dünyada rolu ibarәtdir

•

ekommersiya Internet istifadәçilәri arasında biznes әlaqәlәri yaratmağa imkan yaradır
ekommersiya texnologiyaları minimum transaksiya xәrclәri ilә kommersiya partnyorları tapmağa imkan yaradır
ekommersiyanın texnologiyaları tәsәrrüfat subyektlәrinә tez vә vasitәçi olmadan minimum transaksiya xәrclәri ilә
kommersiya partnyorları tapmalarına imkan yaradır
ekommersiya tәsәrrüfat subyektlәrini birlәşdirir
informasiya –kommunikasiya texnologiyaları sahәsindә elmi–texniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrini biznes
fәaliyyәtindә istifadә etmәyә imkan yaradır

221 Müasir dünyada elektron kommersiyanın yeri ibarәtdir

•

biznes sahәsindә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istifadә etmәk imkanı yaradan müasir texnologiyalardan
biridir
ekommersiya dünya ölkәlәrindә iqtisadiyyatın yüksәk inkişaf tempini tәmin edәn müasir texnologiyalardan
biridir
düzgün cavab yoxdur
informasiya–kommünikasiya texnologiyaları sahәsindә istifadә olunan texnologiyadır
biznesin inkişafının әsas istiqamәtidir

222 Dövlәt satınalmalarını tәmin edәn sistem ekommersiyanın hansı növünә aid edilir?

•

B2B (biznes–biznes)
Btendering
C2C (istehlakşıistehlakçı)
B2C (biznes–istehlakçı)
B2G (biznesdövlәt)

223 Ekommersiya üzrә әsas qayda vә prosedurlara olan tәlәblәri hazırlayırlar
Rabitә vә informasiya texnologiyaları Nazirliyi
elektron kommersiya subyektlәri
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•

beynәlxalq tәşkilatlar
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
proqram tәminatını hazırlayanlar vә provayderlәr

224 Elektron kommersiyanın әsas tәrkib hissәlәrinә hansılar aid edilir?

•

müәssisәlәr arasında kommersiya sövdәlәşmәlәri
maliyyә infrastrukturunun tәsirinin lazımi sәviyyәdә olmaması
müasir texnologiyalardan istifadә olunması
bu işdә maraqlı olan istehlakçıların olmaması
İnternet şәbәkәsinin hәdsiz imkanları

225 Elektron kommersiyanın әsas tәrkib hissәlәrinә aid edilir?

•

malların alıcılar tәrәfindәn әldә edilmәsi
maliyyә infrastrukturunun tәsirinin lazımi sәviyyәdә olmaması
müasir texnologiyalardan istifadә olunması
bu işdә maraqlı olan istehlakçıların olmaması
İnternet şәbәkәsinin hәdsiz imkanları

226 Avropada elektron tәhsilin uğurlu yayımının asılı olduğu Avropa Komissiyasının fәaliyyәt planının
vacib sahәlәrinә aid edilmir?

•

elektron ticarәtin praktiki tәtbiqi
yüksәk keyfiyyәtli Avropa tәhsil kontentinin (informatik doldurucunun) yaradılması
tәhsil prosesinin effektivliyinin artırlması mәqsәdi ilә tәhsil sisteminә informasiya texnologiyalarının vә rabitә
texnologiyalarının inteqrasiya olunması
insanın bütün hәyatı boyu ardıcıl tәhsil alması mәdәniyyәtinin formalaşdırılması
ümumi kompüter savadlılığına nail olunması

227 Home Depot malgöndәrәnlәrlә işә yönәldilmiş ITәlavәlәr sistemini quraşdırmışdır

•

malların daşınması mexanizmini qaydaya salır
düzgün cavab yoxdur
çatdırılması lazım olan malı gecikdirir
әn yaxın anbardan malları alıcılara birbaşa çatdırır
malların çatdırılmasına çöxlu vaxt sәrf edir

228 İnternetmağazanın nöqsanlarına nә aiddir?

•

bütün cavablar düzdür
İnternetmağaza İnternetdәn istifadә etmәyi bacarmayanlar üçün әlçatmazdır
alıcının alışdan әvvәl «malı әlindә hәrlәmәk» imkanı yoxdur
düzgün cavab yoxdur
malın çatdırılmasının tәşkili bir qәdәr mürәkkәbdir

229 Elektron kommersiya anlayışı

•

düzgün cavab yoxdur
ticarәtin spesifik forması, malların vә xidmәtlәrin alışının, satışının vә bölgüsünün tamamilә yeni üsulu olmaqla
beynәlxalq miqyasda tanınmış çoxtәrәfli ticarәt qaydaları, o cümlәdәn xidmәtlәr vә ticarәt üzrә Baş sazişlә
nizamlanır
mәlumatların mübadilәsindә elektron vasitәlәrdәn istifadә edәrәk kommersiya әmәliyyatlarını hәyata keçirәn
sahibkarlıq fәaliyyәti
qәrar qәbul edilmәsi proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә daha dәqiq mәlumatların әldә edilmәsindә
kompüter texnologiyalarından istifadә metodu
bütün cavablar düzdür

230 Ticarәt tәşkilatlar, ayrıayrı alıcılar vә bütövlükdә cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn nә nәzәrdәn keçirilә
bilәr?
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•

elektron kommersiyadan әldә olunan iqtisadi fayda, xeyir
elektron kommersiyadan әldә olunan iqtisadi sәmәrәlilik
a) vә b) cavabları düzdür
düzgün cavab yoxdur
kommersiya fәaliyyәtinin iqtisadi tәhlili

231 İnternetdә işgüzar fәallığın mәnşәyi necә adlanır (bu zaman alıcıya әnәnәvi vә ya spesifik mallar vә
xidmәtlәr tәklif olunur  bazarda xalis elektron satıcılar)

•

virtual ticarәt
bütün cavablar düzdür
satıcıbit
elektron mal göndәrişi
kataloqlar üzrә ticarәt

232 Hansı model istifadәçilәrәr bir sıra xidmәtlәri pulsuz göstәrir?

•

baş portallar
mәcmu (pulsuz) modeli
düzgün cavab yoxdur
müştәriyә istiqamәtlәnmiş portallar
ixtisaslaşmış portallar

233 Elektron kommersiyanın modeini göstәrin

•

düzgün cavab yoxdur
istehsalat, ticarәt, bağlı olan
virtual ticarәt
kommersiya, istehsalat
mәcmu,elektron

234 Virtual cәmiyyәtlәr hansı informasiyanı ösündә әks etdirirlәr?

•

alıcılar haqqında
bütün cavablar düzdür
mal göndәrәnlәr haqqında
ayrıayrı bölmәlәrdәki mallar haqqında
gündәlik mәlumatlar vә sәnaye sahәlәri haqqında mühüm tәdqiqatlar

235 Elektron kommersiya sistemlәrindәn istifadә edәnlәri sistemdәn istifadә etmәnin dövriliyindәn asılı
olaraq bölürlәr

•

istehlak edәnlәrә vә daimilәrә
dövri olanlara vә daimilәrә
istehlak edәnlәrә vә tәklif edәnlәrә
özәl (xüsusi) vә korporativlәrә
özәl (xüsusi) vә dövlәtә

236 Elektron kommersiya sistemlәrindәn istifadә edәnlәri sistemdәn istifadә etmәnin xarakterindәn asılı
olaraq bölürlәr

•

özәl (xüsusi) vә dövlәtә
dövri olanlara vә daimilәrә
istehlak edәnlәrә vә tәklif edәnlәrә
istehlak edәnlәrә vә daimilәrә
özәl (xüsusi) vә korporativlәrә

237 Elektron kommersiya sistemlәrindәn istifadә edәnlәri istifadә edәnin tipindәn asılı olaraq bölürlәr
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•

istehlak edәnlәrә vә tәklif edәnlәrә
özәl (xüsusi) vә korporativlәrә
özәl (xüsusi) vә dövlәtә
istehlak edәnlәrә vә daimilәrә
dövri olanlara vә daimilәrә

238 Elektron moll aşağıdakı sxem üzrә fәaliyyәt göstәrir

•

bütün cavablar düzdür
çoxlubir
birçoxlu
çoxluçoxlu
düzgün cavab yoxdur

239 Elektron kommersiyanın texniki mәhdudiyyәtlәrinә nәlәr daxildir?

•

düzgün cavab yoxdur
telekommunikasiya әrazisinin o qәdәr dә geniş olmaması
ticarәt әrazisinin genişlәndirilmәsi
etibarlılıq vә mülkiyyәtin qorunması
biznesdә rәqabәtin artması

240 Alıcılar üçün elektron kommersiyadan әldә olunan iqtisadi fayda, xeyirә nә daxildir:

•

virtual auksionlarda iştirak etmә
bütün cavablar düzdür
başqa ölkәlәrin әhalisinin onlarda olmayan malların vә xidmәtlәrin digәr ölkәlәrdә alma imkanlarının olması
24 saat әrzindә alışlar etmәk vә digәr tranzaksiyaları hәyata keçirmәk imkanının olması
biznesdә rәqabәtin artması

241 Ekommersiyanın B2B növü xarakterizә edilir:

•

ekommersiyanın bu növü dövlәt sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur
burada müştәri kimi fiziki şәxslәr iştirak edir
müştәri mal vә xidmәtlәrin ödәnişini internet vasitәsilә hәyata keçirir
ekomeersiyanın bu növü komeersiya tәşkilatları arasında qarşılıqlı әlaqәlәri, müәssisәlәr arasında sövdәlәşmәlәri
nәzәrdә tutur
ekommersiyanın bu növü dövlәt qurumları arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri nәzәrdә tutur

242 İnformasiya tәsnifçilәri, bunlardan hansılardır?

•

bütün cavablar düzdür
tәsnifçi  qәbul edilmiş tәsnifat әlamәtlәrinә görә bölüşdürülmüş hәr hansı bir predmet sahәsindәn olan
anlayışların tam siyahısından vә onlara verilәn kodlardan ibarәtdir
tәsnifçi mәlumatların avtomatlaşdırılmış emalında istifadә edilәn kodlaşdırılmış anlayışların siyahısıdır
tәsnifçi  anlayışlar siyahısından vә onlara verilәn kodlardan ibarәtdir
düzgün cavab yoxdur

243 Prosesin növünü nәzәrә almaqla elektron kommersiya әmәliyyatlarının mümkün olduğu mövcud biznes
proseslәri bölmәk olar:

•

alqısatqı proseslәri
müştәri ilә әlaqәnin axtarışı, müәyyәn olunması vә saxlanılması proseslәri
bütün cavablar düzdür
sәnәd dövriyyәsi
elektron ödәniş

244 Mülkiyyәt formasına görә hansı biznes növlәri müәyyәn edilir ki, onlarda elektron kommersiya
әmәliyyatlarını aparmaq mümkündür:
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•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
korporativ biznes
dövlәt müәssisәlәri
özәl (xüsusi) biznes

245 Coğrafi әhatәsinә görә hansı biznes növlәri müәyyәn edilir ki, onlarda elektron kommersiya
әmәliyyatlarını aparmaq mümkündür

•

yerli miqyasda fәaliyyәt
bütün cavablar düzdür
regional miqyasda fәaliyyәt
bir ölkәnin hüdudunda fәaliyyәt
qlobal fәaliyyәt

246 Fәaliyyәt sferasına görә hansı biznes növlәri müәyyәn edilir ki, onlarda elektron kommersiya
әmәliyyatlarını aparmaq mümkündür

•

asudә vaxt vә әylәncәlәr
distribüsiya
bütün cavablar düzdür
әlaqә
ticarәt

247 Elektron bazarda işlәmәyә görә haqq nәdәn alına bilәr?

•

abonent haqqı
tәklifin yerlәşdirilmәsinә görә
sifarışlәrin yerlәşdirilmәsinә vә tenderlәrin keçirilmәsinә görә
bütün cavablar düzdür
әlaqә informasiyasına girişә görә

248 Kontinentlәrarası birjalar nәyә xidmәt edirlәr?

•

bütün savablar düzdür
enerji resurslarının vә metalların vasitәçi olmadan satışına
İnternetproqramların vasitәçi olmadan satışına
daşınmaz әmlakın satışına
düzgün savab yoxdur

249 В2С modelinin alıcılar üçün üstünlüklәri nәzәn ibarәtdir?

•

әn müasir mәhsullar
çox aşağı qiymәtlәr
alış zamanı vaxt sәrfinә vә nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt
böyük mәhsul seçiminin olması
vaxta qәnaәt

250 BMTnin Standartlaşma üzrә Beynәlxalq tәşkilatının Dünya ölkәlәri tәsnifatı nә vaxtdan tәtbiq edilir?

•

1998
1993
1990
1992
2000

251 Dünya ölkәlәri tәsnifatı bu tәşkilat tәrәfindәn tәtbiq edilmişdir
Beynәlxalq Ticarәt Palatası

•
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•

BMTnin Standartlaşma üzrә Beynәlxalq tәşkilatı
BMTnin Avropa İqtisadi Komissiyası
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı

252 Offlayn şirkәtinin İnternet bölmәsi pәrakәndә ticarәtin İnternetdә biznesmodelindәn biri sayılırmı?

•

sayılır, әgәr bu ticarәt şirkәtinin İnternet bölmәsidirsә
yox, sayılmır
bәli, sayılır
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür

253 Bunlardan hansıları elektron kommersiyanın biznesmodelinә aid edilir?

•

bütün cavablar düzdür
bütün cavablar düzdür
bazar konsentratoru
kontentin gondәrәni
auksion

254 Aşağıdakılardan hansısı elektron kommersiyanın biznesmodelinә aid edilir?

•

interaktiv birja
bütün cavablar düzdür
virtual mağaza
әks auksion
әmәliyyat brokeri

255 Proseslәrin elektron kommersiyaya cәlb olunma dәrәcәsini nәzәrә almaqla elektron kommersiya
әmәliyyatlarının mümkün olduğu mövcud bisnesproseslәri bölmәk olar:

•

daxili proseslәr
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
xarici proseslәr
elektron kommersiyanın әsas prosesә әlavә kimi mümkün olduğu proseslәr

256 Mәhsullar, malgöndәrәnlәr, rәqiblәr, satış haqqında informasiyaya çıxışı elektron kommersiyanın hansı
modeli tәklif edir?

•

bütün cavablar düzdür
ancaq әnәnәvi kommersiya
В2В
В2G
В2С

257 В2С modeli haraya yönәlib?

•

mәsrәflәrә
biznesә vә alıcılara
ancaq alıcılara
biznesşirkәtlәrә
bütün cavablar düzdür

258 В2В modeli haraya yönәlib?

•

alıcılara
biznesşirkәtlәrә
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а vә b cavabları düzdür
düzgün cavab yoxdur
mәsrәflәrә

259 Elektron kommersiyanın növlәrini ayırın:

•

düzgün cavab yoxdur
broker әmәliyyatları, reklam
müәssisәlәr, holdinqlır
yarmarkalar, birjalar
sığorta şirkәtlәri, korporasiyalar

260 Rәqabәt davranışının olmaması xüsusilә aşağıdakı bazarlarda özqnq biruzә verir:

•

bütün cavablar düzdür
rәqәmsal vә elmtutumlu mallarda
rәqәmsal vә elmtutumlu olmayan mallarda
fiziki vә elmtutumlu mallarda
b) vә c) cavabları düzdür

261 Beynәlxalq Ticarәt Palatasının (International Chamber of Commerce, ICC) әsas vәzifәsi nәdir?

•

işgüzar dairәlәr tәrәfindәn istifadә olunmaq üçün bir sıra işçi mәhsullarının hazırlanması
elektron ticarәtin daxili nizamlanma çәrçivәlәrinin işlәnib hazırlanması
ticarәt әlaqәlәrinin nizamlanması
ticarәt sәddlәrinin qoyulması
ölkәlәr arasında ticarәtin genişlәndirilmәsi

262 UNISTRALın elektron ticarәt haqqında nümunәvi qanununda hansı anlayış yoxdur?

•

elektron mәlumat mübadilәsi
elektronrәqәmli imza
vasitәçi
bütün cavablar düzdür
informasiya sistemi

263 Tәsnifatlar nә demәkdir?

•

düzgün cavab yoxdur
satışa qoyulan vә yaxud istehlak üçün tәlәb olunan әşyaların siyahısıdır
biznesmodeldir ki, burada malın son qiymәti alıcı tәrәfindәn müәyyәn olunur
kataloq tipli әmıliyyat sistemidir
danışıqlar prosesindә vasitәçi rolunu oynayır

264 Beynәlxalq Ticarәt Palatasının beynәlxalq ticarәti asanlaşdıran rәsmi qaydaları hansıdır:

•

bütün cavablar düzdür
INCOTERMS
CyberPlat
Assist
Paycash

265 О öz malının vә yaxud xidmәtinin layihәlәşdirilmәsi, istehsalı, bazara yeridilişi, satışı, çatdırılması vә
lazımi sәviyyәdә saxlanılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn strateji biznesblok fәaliyyәtinin tәşkili :

•

rәqabәt qazancıdır
dәyәrlilik (qiymәtlilik) zәnciridir
düzgün cavab yoxdur
mal dәyәri zәnciridir
38/100

22.12.2016

istehlakçıların hәvәslәndirilmәsidir

266 Ekommersiyanın alәtlәridir

•

standartlar
bütün cavablar düzdür
tәsnifatlar
Web–marketinq alәtlәri
ekommersiyanın avtomatlaşdırılmış sistemlәri

267 Elektron ticarәtin aparılmasının nümunәvi Kodeksi (Model Code of Conduct for Elektronic Commerce)
hansı olkә tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır?

•

ABŞ
Hollandiya
Rusiya
Kanada
Fransa

268 Ticarәtin avtomatlaşdırılmasının әsas tendensiyalarına hansılar aid deyil?

•

kollaborasionizm (әmәkdaşlıq)
rәqabәtlilik
özünәxidmәt
autsorsinq
mobillilik

269 Payterms nәdir?

•

bütün nәqliyyat növlәri üzrә tәsnifat
ödәniş şәrtlәri üçün ixtisarlar tәsnifatı
ölçü vahidlәri üçün kodlar
«Valyutaların ifadә olunması üçün әlifba kodu» tәsnifatı
«Yüklәrin, qablamaların vә qablaşdırma materiallarının növlәri» tәsnifatı

270 Beynәlxalq ticarәtdә istifadә olunan ölçü vahidlәri üçün kodlar tәsnifatında kodların siyahısındakı
sәviyyәlәrin sayı:

•

3
düzgün cavab yoxdur
4
2
1

271 Ekommersiyanın avtomatlaşdırılmış sistemlәrini yaratmaq üçün üstün hesab olunan tәsnifçi

•

beynәlxalq tәsnifçi
xüsusi olaraq ekommersiya üçün yaradılmış lokal tәsnifçi
ümummilli tәsnifçi
«Payterm” tәsnifat
«Xarici iqtisadi fәaliyyәt üzrә әmtәә (mal) nomenklaturası»

272 Malların tәsnifat әlamәtlәrinә hansılar aid deyil?

•

malın miqdarı
malın kimyәvi tәrkibi
malın tәyinatı
malın hazırlandığı materialın növü
malın mәnşәyi
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273 Alıcıların cәlb olunması üçün istifadә etmәk lazımdır:

•

forumlardan, virtual cәmiyyәtlәrdәn vә digәr informasiya mübadilәsi vasitәlәrindәn
düzgün cavab yoxdur
avtomatik monitorinqdәn
avtomatik nәqletmә sistemindәn
jurnallardan

274 INKOTERMS (International Commercial Terms) nәdir?

•

beynәlxalq ticarәt terminlәrinin şәhretmә qaydalarıdır
bütün cavablar düzdür
rüsumların ödәnilmәsi Qaydaları
bir sıra ölkәlәrdә malların göndәrilmәsinin bazis әsaslarını müәyyәn edәn mәlumatlar toplusudur
mal göndәrmәlәrinin hamı tәrәfindәn eyni qaydada başa düşülmәsini tәmin etmәk üçün hazırlanan sәnәddir

275 Malların tәsnifat әlamәtlәrinә aid deyil:

•

malın miqdarı
malın mәnşәyi
malın kimyәvi tәrkibi
malın tәyinatı
malın hazırlandığı materialın növü

276 Eticarәtin alәtlәr bazasına hansılar aiddir?

•

ixtisaslaşdırılmış avtomatlaşdırılmış sistemlәr
mallarin tәfsirinin vә kodlaşdırılmasının Harmoniklәşdirilmiş Sistemi (HS)
standartlar
informasiya tәcnifçilәri
bütün cavablar düzdür

277 Elektron poçt vasitәsilә ötürülәn mәlumatda ola bilәr:

•

düzgün cavab yoxdur
ancaq mәtn, audio vә video materiallar
bütün cavablar düzdür
audio vә video materiallar
ancaq mәtn

278 Tәyinatından asılı olaraq idxal olunan malların bu növlәri fәrqlәndirirlir

•

ölkә daxilindә emal olunmaq vә emaldan sonra xaricә qaytarılmalı olan әcnәbi mәnşәli әmtәәlәr
müvәqqәti olaraq ölkәyә gәtirilәn (mәsәlәn, sәrgiyә) vә müәyyәn müddәt keçdikdәn sonra aparılan xarici mәnşәli
әmtәәlәr
ölkә daxilindә istehlak edilmәk üçün gәtirilәn әcnәbi mәnşәli әmtәәlәr
emal olunmaq üçün xaricә göndәrilmiş vә emaldan sonra mәnşә ölkәsinә qaytarılan әmtәәlәr
bütün cavablar düzdür

279 Xarici iqtisadi fәaliyyәt zamanı bu әmәliyyatları fәrqlәndirilir

•

reimport (ixrac edilәn malların idxalı)
әmtәәlәrin reeksportu (idxal edilәn malların ixracı)
bütün cavablar düzdür
әmtәәlәrin, işlәrin vә xidmәtlәrin idxalı
әmtәәlәrin, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı

280 Azәrbaycan Respublikasında xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi qaydalarına әsasәn ixrac әmәliyyatlarının
formaları hansılardır?
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•

kreditlә ixrac әmәliyyatlar
bütün cavablar düzdür
tәkrar ixrac (reeksport)
konsiqnasiya yolu ilә ixrac әmәliyyatları
müvәqqәti ixrac әmәliyyatları

281 Valyutaların kodlaşdırılması zamanı üç işarәli hәrfi kod

•

gömrük bәyannamәlәrinin tәrtib olunmasında istifadә olunur
sәnәdin çapa verilmәsi vә yaxud hәr hansı bir vizual baxış zamanı istifadә olunur
bütün cavablar düzdür
informasiyanın müvafiq avtomatlaşdırılmış sistemlәrdә işlәnilmәsi prosesindә tәtbiq olunur
müqavilәlәrin tәrtib olunmasında istifadә olunur

282 Valyutaların kodlaşdırılması zamanı üç işarәli rәqәmli kod

•

bütün cavablar düzdür
informasiyanın müvafiq avtomatlaşdırılmış sistemlәrdә işlәnilmәsi prosesindә tәtbiq olunur
sәnәdin çapa verilmәsi vә yaxud hәr hansı bir vizual baxış zamanı istifadә olunur
gömrük bәyannamәlәrinin tәrtib olunmasında istifadә olunur
müqavilәlәrin tәrtib olunmasında istifadә olunur

283 Nәqliyyat növlәri tәsnifatı hansı tәşkilat tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

İqtisadi әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
BMTnin Avropa İqtisadi Komissiyası
BMTnin Standartlaşma üzrә Beynәlxalq tәşkilatı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Ticarәt Palatası

284 Incoterms2000 ticarәt terminlәrin necә qruplaşdırılır?

•

düzgün cavab yoxdur
malın göndәrilmәsi, әsas daşınma ödәnilmәmişdir, malın gәlmәsi, әsas daşınma ödәnilmişdir
әsas daşınma ödәnilmişdir, rüsumları ödәnilmәmişdir, rüsumları ödәnilmişdir
malın gәlmәsi, әsas daşınma ödәnilmәmişdir
malın göndәrilmәsi, malın gәlmәsi, rüsumlar ödәnilmişdir, rüsumları ödәnilmәmişdir

285 İnkotermsin 1980ci ildә qәbul edilmiş terminlәrini necә qruplaşdırmaq olar?

•

düzgün cavab yoxdur
hava nәqliyyatı, dәniz daşımaları
avtomobil nәqliyyatı, dәmir yolu,qarışıq daşımalar
avtomobil nәqliyyatı, quru yolla daşımalar, hava nәqliyyatı
dәniz daşımaları, hava nәqliyyatı, quru yolla daşımalar, qarışıq daşımalar

286 Sövdәlәşmәnin hansı mәrhәlәsindә kommunikativ sövdәlәşmәlәr aşağı düşür?

•

birinci iki mәrhәlәdә
sövdәlәşmәnin bütün mәrhәlәlәrindә
sövdәlәşmәnin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә
sövdәlәşmәdәn qabaq olan mәrhәlәdә
sövdәlәşmәdәn sonra

287 İri qruplar tәrәfindәn poçt siyahısından istifadә etmәyin әlverişsiz olmasının sәbәblәri:

•

сmәlumatlar qrupun hәr bir üzvünә ayrılıqda göndәrilir
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
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qrupun hәr bir iştirakçısı ümumi siyahını özündә saxlamalıdır
qrupun hәr bir üzvü bütün arxivi özündә saxlamalı olur

288 Elketron poçt vasitәsilә ünsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә nә aid edilir?

•

göndәrişin vә mәktubun qәbulunun tezliyi
mәktubun surәtinin göndәrilmәsi imkanı
bütün cavablar düzdür
istәnilәn növdә informasiyanın ötürülmәsi imkanı
düzgün cavab yoxdur

289 Hazırda qüvvәdә olan İNCOTERMS–in qәbul edildiyi il

•

2004
2001
2002
2003
2000

290 1990cı ildә INCOTERMSә dәyişikliklәrin edilmәsi vә onun 2000ci ildә qәbul edilmiş İNCOTERMS–
lә әvәz edilmәsi sәbәblәri hansılardır?

•

nәqliyyat terminlәrinin dәyişmәsi
beynәlxalq müqavilәlәrә edilәn dәyişikliklәr
öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsini sübut elәyәn kağız sәnәdlәrin әvәzinә mәlumatların elektron qaydada mübadilәsi
imkanın yaranması
tәsnifçinin fәaliyyәt müddәtinin bitmәsi
malların göndәrilmәsi şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi

291 Elektron kommersiya sistemlәrindә istifadәsi tövsiyә olunan beynәlxalq tәsnifçilәrә hansılar aid deyil?

•

dünya ölkәlәri
iqtisadi fәaliyyәt üzrә әmtәә (mal) nomenklaturası
«Incoterms» göndәriş şәrtlәri üçün ixtisarlar
«Payterms» ödәniş şәrtlәri üçün ixtisarlar
valyutaların ifadә olunması üçün әlifba kodu

292 Malların irilәşdirilmiş iqtisadi qruplar üzrә Tәsnifatı (Classification by Broad Economic Categories,
BEC) tәtbiq edilir:

•

emal olunma dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәk üçün
şәxsi istehlak prinsipi üzrә qruplara bölmәk üçün
düzgün cavab yoxdur
beynәlxalq ticarәtin statistikası üçün
istifadә olunma müddәtindәn asılı olaraq qruplara bölmәk üçün

293 1983cü ildә Gömrük әmәkdaşlığı Şurası tәrәfindәn hazırlanmış tәsnifat

•

bütün cavablar düzdür
«Nәqliyyat növlәri» tәsnifatı
malların tәsvirinin vә kodlaşdırılmasının Harmonizasiya edilmiş sistemi, HS
«Xarici iqtisadi fәaliyyәt üzrә әmtәә (mal) nomenklaturası»
«Payterm» tәsnifat

294 Danığıqların vә istehsalat müşavirәlәrinin aparılması üçün daha çox әlverişli olan:

•

elektron poçt
IRC
bütün cavablar düzdür
42/100

22.12.2016

düzgün cavab yoxdur
İnternetkonfrans

295 İnternetkonfrans:

•

bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
İnternetdә digәr istifadәçilәr ilә xüsusi kanallarda vә yaxud şәxsәn dialoq aparmağa imkan verәn sistemdir
İnternet vasitәsilә bir neçә hәmsöhbәtçilәrә sәslә ünsiyyәtdә olmağa imkan verәn proqramdır
elektron elan lövhәsi şәklindә qurulmuş bir sistemdir ki, istifadәçi dә buraya öz informasiyasını yerlәşdirә bilәr vә
oraya digәr istifadәçilәr daxil ola bilәrlәr

296 Aqreqator:

•

alqısatqı sistemidir ki, bunun çәrçivәsindә çoxsaylı alıcılar malları çoxlu malgöndәrәnlәrdәn ala bilirlәr
iri miqdarda mal almaq arzusunda olan vә buna görә dә topdansatış anbarlarda maraqlı olan insanlar qrupunu
birlәşdirir
İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını satır vә istifadәçilәrә çatdırır
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual qörüş yerini tәmin elәyir
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә yenidәn satır

297 Rәqәmli informasiyanın çatdırılması:

•

alqısatqı sistemidir ki, bunun çәrçivәsindә çoxsaylı alıcılar malları çoxlu malgöndәrәnlәrdәn ala bilirlәr
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual qörüş yerini tәmin elәyir
İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını satır vә istifadәçilәrә çatdırır
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә yenidәn satır
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә yenidәn satır

298 Virtual cәmiyyәt:

•

İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını satır vә istifadәçilәrә çatdırır
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual qörüş yerini tәmin elәyir
iri miqdarda mal almaq arzusunda olan vә buna görә dә topdansatış anbarlarda maraqlı olan insanlar qrupunu
birlәşdirir
iri miqdarda mal almaq arzusunda olan vә buna görә dә topdansatış anbarlarda maraqlı olan insanlar qrupunu
birlәşdirir
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә yenidәn satır

299 Sindikator:

•

iri miqdarda mal almaq arzusunda olan vә buna görә dә topdansatış anbarlarda maraqlı olan insanlar qrupunu
birlәşdirir
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә yenidәn satır
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual qörüş yerini tәmin elәyir
İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını satır vә istifadәçilәrә çatdırır
alqısatqı sistemidir ki, bunun çәrçivәsindә çoxsaylı alıcılar malları çoxlu malgöndәrәnlәrdәn ala bilirlәr

300 Qәrarların istiqamәtlәrindәn asılı olaraq provayderlәr neçә qrupa bölünürlәr?

•

3
8
6
4
2

301 Hansı agent axtarış agentinin timsalı sayılır?
düzgün cavab yoxdur
malı maya dәyәrinә görә satan agentlәr

•
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•

işin axtarışında vә yaxud әksinә, işçinin açıq mövqeyә yönәldilmәsi xidmәtlәrini göstәrәn
tәrәfmüqabilin axtarışına görә mükafat alan agent
istifadәçilәrә pulsuz xidmәtlәr göstәrәn agentlәr

302 Virtual mollar nәdәn ibarәtdirlәr?

•

düzgün cavab yoxdur
ayrıayrı elektron mağazalardan
ayrıayrı vebcәmiyyәtlәr
ayrıayrı vebsәhifәlәr
ayrıayrı saytlar

303 Hansı şirkәtә ilk dәfә olaraq sayt kimi şaquli vebcәmiyyәt konsepsiyası tәklif olunmuşdur?

•

Yandex.ru
Vertical Net
düzgün cavab yoxdur
AOL.com
PayPal.ru

304 Ekommersiyanın effektliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin mümkün istiqamәtlәri

•

siyasi
iqtisadi
tәşkilatı
marketinq
sosial

305 Neçәnci ildә beynәlxalq tәşkilat tәrәfindәn XML spesifikasiyası tәsdiq olunmuşdur?

•

düzgün cavab yoxdur
1998
1995
1999
bütün cavablar düzdür

306 Webmarketinq alәtlәri

•

marketinq әmәliyyatlarında istifadә etmәk üçün zәruri olan Internet texnologiyaları
matketinqin tәdqiqatlar bazası
İnternet mühitindә әnәnәvi marketinqin qәbulu, aparılması
İnternet mühitindә marketinq әmәliyyatlarının qәbulu vә aparılması qaydaları vә vasitәlәri
marketinqin әnәnәvi alәtlәr bazası

307 Digәr müxtәlif informasiya resurslarına müraciәt olunma üçün nә daha tez yaranmışdır?

•

URL
bütün cavablar düzdür
XML
HTTP
düzgün cavab yoxdur

308 Java dili özündә hansı keyfiyyәtlәri cәmlәşdirir?

•

interaktivlik
sadәlik vә güc
bütün cavablar düzdür
tәhlükәsizlik
etibarlılıq
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309 İntranet әlavәlәri aşağıdakılara istiqamәtlәnmәlidirlәr:

•

tәcrübә mübadilәsinә
insan resurslarının idarәedilmәsinә
informasiyanın yayımına
bütün cavablar düzdür
cari layihәlәrin idarәedilmәsinә

310 HTML – это:

•

tәtbiqi bölüşdürücü vebsistemlәrin yaradılması üçün lazım olan aparat tәrkibinә görә müstәqil olan vә obyektә
istiqamәtlәnmiş bir dildir
vebsaytın yaradılması üçün lazım olan dildir
düzgün cavab yoxdur
düzgün cavab yoxdur
İnternet şәbәkәsindә hipermәtn informasiyası ilә mübadilә üçün olan protokoldur

311 İnternet şәbәkәsindә hipermәtn informasiyası ilә mübadilә üçün olan protokoldur

•

tәtbiqi bölüşdürücü vebsistemlәrin yaradılması üçün lazım olan aparat tәrkibinә görә müstәqil olan vә obyektә
istiqamәtlәnmiş bir dildir
İnternet şәbәkәsindә hipermәtn informasiyası ilә mübadilә üçün olan protokoldur
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
vebsaytın yaradılması üçün lazım olan dildir

312 Hipermәtn:

•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
qrafik informasiyanı özündә әks etdirәn mәtn
vebsaytın mәtndәn ibarәt tәrkibi
elә bir mәtndir ki, buraya digәr sәnәdlәrә interaktiv istinadlar (hiper istinadlar) daxil edilmişlәr

313 Domen adı

•

düzgün cavab yoxdur
İnternet istifadәçisinin bәnzәrsiz (unikal) adıdır
kompüterin bәnzәrsiz (unikal) ünvanıdır
bütün cavablar düzdür
bәnzәrsiz (unikal) hәrfirәqәmli işarәdir ki, bu da İnternet ünvanıının lazımi elementlәrindәn biridir

314 İdentifikasiya olunma әsasında obyektә girişin mәhdudlaşdırılması nәzәrdә tutur:

•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
bütün IPünvanlar üzrә girişin mәhdudlaşdırılmasını
bütün IPünvanlar üzrә girişin mәhdudlaşdırılmasını vә parol ilә qәbul edәnin idenfikatorunun (eynilәşdiricisinin)
tәtbiqini
parol ilә qәbul edәnin idenfikatorunun (eynilәşdiricisinin) tәtbiqini

315 Hipermәtn istinadı nә demәkdir?

•

düzgün cavab yoxdur
digәr HTML sәnәdinin ünvanı
digәr HTML sәnәdinin nömrәsi
digәr HTML sәnәdinin poçtu
bütün cavablar düzdür

316 Internet Explorer 5 tәrәfindәn sәәnәdin tәhlili neçә variantla hәyata keçirilir?
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•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
3
2
9

317 Websaytlara hipermәtn keçidlәri siyahısı nәyi әks etdirir:

•

axtarış maşını (search engine)
Websorğu kitabçası (Web directory)
Webportal
chat room
shopping directories

318 İnsanların dünya toruna daxil olmaq üçün start nöqtәsi kimi qәbul etdiklәri sayt necә adlanır?

•

Web sorğu kitabçası (Web directory)
Webportal
axtarış maşını (search engine)
shopping directories
chat room

319 Potensial daxil olanların tәlәbatlarının maksimal ödәnilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş Web
saytların layihәlәşdirilmәsi necә adlanır:

•

KİVә istiqamәtlәnmiş layihәlәşdirmә
müştәriyә istiqamәtlәnmiş layihәlәşdirmә
düzgün cavab yoxdur
İnternetlayihәlәşdirmә
malgöndәrәnә istiqamәtlәnmiş layihәlәşdirmә

320 Deklarasiyanın tipinin, istinadın vә tarixin göstәrildiyi seqment:

•

CSTmalın gömrük statusu
BGM bildirişin başlanğıcı
DTMtarixi, vaxtı, dövrlәr
LOCyer
UNH bildirişin başlığı

321 Bütün mәlumata aid olan maddәnin göstәrildiyi seqment:

•

DTMtarixi, vaxtı, dövrlәr
LOCyer
CSTmalın gömrük statusu
UNH bildirişin başlığı
BGM bildirişin başlanğıcı

322 Bütün mәlumata aid olan gömrük prosedurasını vә malın gömrük statusunu göstәrәn seqment:

•

DTMtarixi, vaxtı, dövrlәr
CSTmalın gömrük statusu
BGM bildirişin başlanğıcı
UNH bildirişin başlığı
LOCyer

323 Bütün mәlumataid olan tarixi, vaxtı vә yaxud dövrlәri göstәrәn seqment:

•

CSTmalın gömrük statusu
DTMtarixi, vaxtı, dövrlәr
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BGM bildirişin başlanğıcı
LOCyer
UNH bildirişin başlığı

324 Nәqliyyat növünü vә onun fәrqlәndirici nişanlarını göstәrәn seqment:

•

UNH bildirişin başlığı
LOCyer
BGM bildirişin başlanğıcı
TDT
CSTmalın gömrük statusu

325 Bütün mәlumata aid olan әlavә informasiya kimi tәlәb olunan lazımi sәnәdlәrin göndәrilmәsi seqmenti:

•

BGM bildirişin başlanğıcı
UNH bildirişin başlığı
CSTmalın gömrük statusu
LOCyer
DCR

326 Göndәriş şәrtlәrini kod şәklindә verilmәsindә istifadә olunan seqment:

•

DCR
BGM bildirişin başlanğıcı
TOD
CSTmalın gömrük statusu
UNH bildirişin başlığı

327 Göndәriş şәrtlәrini yazılı tәsvirini göstәrәn seqment:

•

CSTmalın gömrük statusu
FTX
DCR
BGM bildirişin başlanğıcı
UNH bildirişin başlığı

328 Mәlumatın sonunu göstәrәn vә seqmentlәrin ümumi sayını vә bildirişin nәzarәt sorğu nömrәsini
göstәrәn seqment:

•

BGM bildirişin başlanğıcı
CSTmalın gömrük statusu
UNT
UNH bildirişin başlığı
DCR

329 Elektron kommersiya sistemlәrinin biznesmodellәrinin әsas elementlәrinә aud edilir:

•

subyektlәr
malityyә institutları
biznestәşkilatlar
biznesproseslәr
bütün cavablar düzdür

330 Elektron mollun iştirakçıları üçün üstünlüklәr hansı şәkildә yaranır?

•

düzgün cavab yoxdur
mәsrәflәrin vә risklәrin aşağı salınması
bütün cavablar düzdür
әlavә qrafik
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alıcıların tanınmış brendlә cәlb olunması

331 Elektron mollun mәnfәәri necә yaranır?

•

ayrıca fәaliyyәtdә olan elektron mağazanın mәsrәflәrinin vә risklәrinin azaldılmasından
ayrıayrı mağazalar tәrәfindәn proqram mәhsulundan vә avadanlıqdan, xidmәt göstәrilmәsindәn, reklamdan,
tranzaksiyalardan istifadәyә görә haqq şәklindә ödәnilәn vәsaitdәn ibarәtdir
sövdәlәşmәnin şәrtlәrinin daha tez müzakirәsinә görә
düzgün cavab yoxdur
alıcıların tanınmış brendlә cәlb olunması

332 Rәqәmsal әmtәә (mal) vә ya xidmәtlәrin rәqәmsal şәklindә satılmasının vә ya yayılmasının baş verdiyi
xalis elektron ticarәt modellәri:

•

düzgün cavab yoxdur
birgә platformalar
elektron mal göndәrişi
tәklifetmә sistemi
satıcıbit

333 Hazırki dövrdә elektron tranzaksiyalarının әsas modellәri aşağıdakılardır:

•

bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
В2С и В2В
В2В и С2С
В2С и С2В

334 Aşağıdakılardan hansısı elektron kommersiyanın kateqoriyalarına aid olunmur?

•

B2G
C2Q
B2B
C2C
B2A

335 Hansı broker tәrәfmüqabilin, sövdәlәşmәnin iştirakçısının, malın, ideyanın vә s. axtarışına görә
mükafat alır?

•

informatik broker
tranzaksiya brokeri
mükafatlandırıcı broker
auksion brokeri
düzgün cavab yoxdur

336 Ayrıayrı alıcılar brokerlә eyni bir malın axtarışı prinsipinә görә qruplarda birlәşirlәr – bu

•

virtual molldur
şaquli vebcәmiyyәtlәr
üçüncü şәxsin bazarıdır
informatik brokerrecdir
alıcı cәmiyyәtidir

337 Dövlәt sifarişlәrinin xidmәt olunduğu elektron kommersiya növü:

•

düzgün cavab yoxdur
D2G
G2B
B2C
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C2C

338 Elektron auksionların, elan lövhәlәrinin aid olunduğu elektron kommersiya növü:

•

B2C
C2C
D2G
düzgün cavab yoxdur
B2B

339 Malların vә xidmәtlәrin ödәnişini İnternet vasitәsilә hәyata keçirәn xüsusi şәxs olan müştәrinin olduğu
elektron kommersiya növü:

•

B2C
B2B
C2C
D2G
düzgün cavab yoxdur

340 Müxtәlif tәşkilatlar arasında müxtәlif qarşılıqlı әlaqәlәr üsullarını nәzәrdә tutan elektron kommersiya
növü:

•

düzgün cavab yoxdur
C2C
B2C
B2B
D2G

341 İnternetmeydançanın sahibindәn asılı olaraq onları neçә növә bölürlәr?

•

8
5
2
3
4

342 Resursların planlaşdırılmasına nә daxil edilmir:

•

bütün cavablar düzdür
anbarlarda malların miqdarı
malların daxilolması qrafiki
istifadә rahatlılığnın yoxlanılması
gündәlik tәlәbatlar

343 Keyfiyyәt haqqında informasiya ilә mübadilә sistemi özündә nәyi әks etdirir:

•

düzgün cavab yoxdur
kommersiya ticarәtinin izamlanması
domenin strategiyasının idarәedilmәsi vә nizamlanması
alıcıdan malın işlәmәsi vә yaxud nöqsanları barәsindә informasiya
xidmәt ilә qarşılıqlı fәaliyyәtdә olma imkanları

344 Malgöndәrәnlәrә yönәldilmiş sistemlәr aşağıdakı imkanları әks etdirmәlidir:

•

malların alışına olan sifarişlәrin avtomatlaşdırılması imkanları
resursların planlaşdırılması
keyfiyyәt haqqında informasiya ilә mübadilә
iqtisadiyyatı cәmiyyәt sәviyyәsindә öyrәnilmәsi
malgöndәrәnlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәrin idarәedilmәsi
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345 Resursların, texnologiyaların alışının, maliyyә tranzaksiyalarının elektron şәklindә keçirilmәsi hansı
modeldә olur:

•

bütün cavablar düzdür
В2G
В2С
В2В
В2С И В2G

346 Virtual mağazanın websaytında ümumi halda olmalıdır:

•

düzgün cavab yoxdur
alıcıların ünvanları
digәr websaytlara istinad olmamalıdır
adı (firmanın vә yaxud websaytın), malların vә xidmәtlәrin elektron kataloqu, praysvәrәqә vә s.
reklam bloku

347 Broker әmәliyatları hansı formalar qәbul edir?

•

alışsatış, birja
elektron distribütor, virtual mollar
şaquli vebcәmiyyәtlәr, alıcı cәmiyyәtlәri
bütün cavablar düzdür
üçüncü şәxsin bazarı, niformatik brokerrec

348 әks auksion tranzaksiyanın keçirilmәsi baximindan elektron kommersiyanın hansı modelinә aid oluna
bilinәr:

•

bütün cavablar düzdür
С2G
В2В
С2С
düzgün cavab yoxdur

349 İnternetmağazada malı seçәndәn sonra alıcı borcludur:

•

bütün cavablar düzdür
qeydiyyata düşmәk
birdәfәlik alışı rәsmilәşdirmәk
[istәnilәn variantı öz qәrarına әsasәn seçmәk
düzgün cavab yoxdur

350 İnternetmağazanın әsas sәhifәsindә mәcburi olan informasiyaya aiddir:

•

malın qiymәti haqqında informasiya
ödәniş qaydası haqqında informasiya
mallar haqqında informasiya
mağazanın adı
malın keyfiyyәti haqqında informasiya

351 İnternet vitrin ola bilәr:

•

bütün cavablar düzdür
stoxastik
dinamik
statik
dinamikstoxastik

352 Elektron mağazanın inkişaf strategiyası aşağıdakıları qaldırmağa imkan verir:
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•

bütün cavablar düzdür
malgöndәrәnlәrlә işin effektivliyini
alıcılarla işin effektivliyini
alıcılarla işin effektivliyini vә malgöndәrәnlәrlә işin effektivliyini
istehsalçıların işinin effektivliyini

353 Hansı modeldә istifadәçilәr informasiyaya çıxışa görә ödәniş edirlәr:

•

bütün cavablar düzdür
virtual cәmiyyәt modeli
istehsalat modeli
mәtbu modeli
düzgün cavab yoxdur

354 Elektron kommersiyanın businesstoconsumer vә yaxud B2C modelinin әsas tәrkib hissәsi nәdir?

•

bütün cavablar düzdür
«biznes–istehlakçı»
«biznes–biznes»
«istehlakçı– istehlakçı »
«biznes–biznesistehlakçı»

355 В2С bazarında satışların hәcmi nәyin hesabına artır?

•

bütün cavablar düzdür
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin artması
tәklifin artması
rәqabәtin artması
rәqabәtin olmaması

356 В2В modelindә satıcının adından sifarişi kim qәbul edir?

•

bütün yuxarıda adları çәkilәnlәr
broker
diler
aqreqator
birjaçı

357 В2С bazarında satışların hәcmlәri nәyin hesabına artmışdır?

•

bütün cavablar düzdür
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşması
tәklifin artması
rәqabәtin artması
rәqabәtin olmamması

358 Aşağıdakılardan hansısı İnternetmağazanın vacib problemlәrindәndir?

•

yeniliklәr haqqında informasiyanın tәqdim olunması
ödәniş üsulları haqqında informasiyanın tәqdim olunması
websaytın düzәldilmәsi
alıcıların cәlb olunması
malların istehlakçılara çatdırılması

359 Düzgün ardıcıllığı seçin:

•

3,2,1,4
4,3,2,1
ödәnişin alınması
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müştәridәn mala sifarişin qәbul olunması
müştәriyә mal haqqında mәlumat verilmәsi
malın çatdırılması
malın çatdırılması
3,1,4,2
1,2,3,4
2,4,3,1

360 Elektron (virtual) mağaza

•

düzgün cavab yoxdur
pәrakәndә ticarәti hәyata keçirәn idarә
hәr hansı bir şeyin saxlanılması üçün lazım olan anbar
elektron kommersiyanın әsaslarında işlәyәn vә servis vә kommersiya funksiyalarını reallaşdıran
avtomatlaşdırırlmış sistem
ticarәt vә digәr sahәlәrlә tәmin olunmuş vә alıcılara xidmәt göstәrilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş idarә

361 Ekommersiyanın B2G növü xarakterizә edilir

•

ekommersiyanın bu növü dövlәt qurumları arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri nәzәrdә tutur
müştәri mal vә xidmәtlәrin ödәnişini internet vasitәsilә hәyata keçirir
ekommersiyanın bu növü müxtәlif tәşkilatlarla istehlakçılar arasında әlaqәlәri nәzәrdә tutur
biznes tәşkilatları vә dövlәt qurumları arasında әlaqәlәri nәzәrdә tutur
burada müştәri kimi hüquqi şәxslәr iştirak edir

362 Ekommersiyanın B2C növü xarakterizә edilir

•

müştәri mal vә xidmәtlәrin ödәnişini Internet vasitәsilә hәyata keçirir
ekommersiyanın bu növü dövlәt sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur
ekommersiyanın bu növü dövlәt qurumları arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri nәzәrdә tutur
ekommersiyanın bu növü müxtәlif tәşkilatlarla istehlakçılar arasında әlaqәlәri nәzәrdә tutur
burada müştәri kimi fiziki şәxslәr iştirak edir

363 Ekommersiyanın B2B növü xarakterizә edilir

•

müştәri mal vә xidmәtlәrin ödәnişini internet vasitәsilә hәyata keçirir
burada müştәri kimi fiziki şәxslәr iştirak edir
ekommersiyanın bu növü dövlәt sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur
ekomeersiyanın bu növü komeersiya tәşkilatları arasında qarşılıqlı әlaqәlәri, müәssisәlәr arasında sövdәlәşmәlәri
nәzәrdә tutur
ekommersiyanın bu növü dövlәt qurumları arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri nәzәrdә tutur

364 Auksionda satılan malın keyfiyyәtinә görә kim cavabdehlik daşıyır?

•

bütün cavablar düzdür
auksionu tәşkil elәyәn tәşkilat
malın satıcısı
malın satıcısı vә auksionu tәşkil elәyәn tәşkilat
malın alıcısı

365 İnternetmağazanın administratorunun vәzifә borclarına aiddir:

•

bütün cavablar düzdür
proqram tәminatının hazırlanması vә onun sazlanması üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi
mühasibat informasiyasının mәlumat bazasının formalaşdırılması vә aparılması
malların istehlakçılara çatdırılması qrafikinin hazırlanması vә ona nәzarәt olunması
proqram tәminatının hazırlanması

366 İnternetmağazanın yaradılmasının hansı variantı daha az mәsrәflidir:
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•

bütün cavablar düzdür
mağazanın İnternetprovayderin serverindә yerlәşdirilmәsi
müәssisәnin lokal şәbәkәsindә vebserverin qurulması
elektron ticarәt sırasında mağazanın icarәyә götürülmsi
düzgün cavab yoxdur

367 İnternet mağaza

•

informasiya texnologiyalarının satışı üzrә mağaza
elektron pulların satışı üzrә mağaza
İnternetdә malların reklam olunması üçün yerlәşdirilmiş mağaza
«vitrini» İnternetdә yerlәşdirilmiş vә malları İnternet vasitәsilә sifariş etmәyә imkan verәn mağaza
«vitrini» İnternetdә mallarla tanışlıq üçün nәzәrdә tutulmuş mağaza

368 Broker әmәliyyatlarının modelini göstәrin

•

ixtisaslaşmış portallar
mәcmu model
baş portallar
auksion brokeri
qiymәti aşağı salınmış model

369 Üçüncü şәxsin bazarı o zaman olur ki

•

düzgün cavab yoxdur
alıcılarla satıcılar arasında işgüzar fәallıq maliyyә hesablaşmaları növünü qәbul edir
şırkәt öz yerini heç kimә etibar elәmir
şirkәt özünün elektron bazardakı yerini üçüncü şәxsә etibar elәyir
ayrıayrı alıcılar brokerlә eyni bir malın axtarışı prinsipinә görә qruplarda birlәşirlәr

370 Hansı modeldә broker sövdәlәşmәnin hәcmindәn alıcıdan % şәklindә haqq alır?

•

alıcı cәmiyyәtlәri
elektron distribütor
virtual mollar
birja
şaquli vebcәmiyyәtlәr

371 Hansı sövdәlәşmәdә broker alıcıdan vә satıcıdan keçirilәn hәr bir tranzaksiyaya görә haqq alır?

•

reklam
alışsatış
auksion brokerlәri
alıcılar cәmiyyәti
birja (auksion)

372 Elektron kommersiyanın malların әldә eilmәsinin vә satışının bilavasitә istehlakçılar arasında
aparılmasını nәzәrdә tutan modelinin әsas tәrkib hissәsi nәdir?

•

«biznes–biznes»
«istehlakçıbiznes»
«istehlakçıistehlakçı»
«biznesbiznesistehlakçı»
bütün cavablar düzdür

373 Elektron kommersiyanın businesstobusiness vә yaxud B2B modelinin әsas tәrkib hissәsi nәdir?

•

«istehlakçıbiznes»
«biznes–biznes»
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«istehlakçıistehlakçı»
bütün cavablar düzdür
«biznesbiznesistehlakçı»

374 Elektron ticarәt sırası:

•

topdansatış ticarәti hәyata keçirәn idarәdir
websaytın sadә genişlәndirilmәsidir
sifarişçilәrlәr iş әmәliyyatlarını hәyata keçirәn virtual ticarәt xidmәtidir
pәrakәndә ticarәti hәyata keçirәn idarәdir
elektron univermağ vә yaxud elektron supermarketdir

375 İnternetmağazanın baş sәhifәsi:

•

yeniliklәr haqqında tam informasiyanın tәqdim olunması
sadә dizayn
oraya daxil olanı inandırmalıdır ki, o, artıq axtardığını tapmışdır
sәliqәli dizayn vә başa düşülәn naviqasiya
effektiv qrafika

376 Mağazanın saytının tәrkibindә olan әsas struktur bölmәlәri:

•

әlavә sәhifәlәr
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
ev sәhifәsi
informasiya bölmәsi

377 Elektron kommersiyanın növlәrini ayırın:

•

informasiya agentliklәri, ticarәt modeli
bütün cavablar düzdür
istehsalat modeli, birbiri ilә bağlı olan model
broker әmәliyyatları, reklam
cәmiyyәtlәr, mәtbu

378 В2В bazarları nәyә daha hәssasdırlar:

•

bütün cavablar düzdür
sövdәlәşmәlәrin hәyata keçirilmәsi mexanizminin seçilmәsinә vә әmtәә sövdәlәşmәlәrinin standartlaşdırılması
metoduna
ölkәnin ÜDM ölçüsünә
ölkәnin ÜMM ölçüsünә
ölkәnin milli gәlirinin ölçüsünә

379 Qarşılıqlı tәsir infrastrukturu:

•

istifadә olunan kommunikasiya vasitәlәrindәn asılı olur
iqtisadi fәallığın keçirilmәsi formasına tәsir göstәrir
әmtәәnin, malın predmeti vә qarşılıqlı tәsir vasitәsi ilә müәyyәn olunur
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur

380 Holland auksionu:

•

qiymәtin qaldırılmasıı ilә aparılan auksiondur
qiymәtin aşağı salınması ilә aparılan auksiondur
universal auksiondur
dar ixtisaslaşdırılmış auksiondur
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rezervlәşdirilmiş qiymәtlә aparılan auksiondur

381 Auksion:

•

alıcıların rәqabәtinә әsaslanmış mal satışı üsullarından biridir
malın pәrakәndә qiymәtinin satıcılar vә yaxud alıcılarla razılaşdırma yolu ilә dәyişilmәsi üsullarından biridir
bütün cavablar düzdür
fәrdi xassәlәrә malik olan malların açıq satışının üsullarından biridir
düzgün cavab yoxdur

382 Elektron mağaza:

•

servis funksiyalarını yerinә yetirәn avtomatlaşdırılmış sistemdir
fәaliyyәtini elektron kommersiya bazasında hәyata keçirәn vә әnәnәvi xidmәt formalarına aid olan servis vә
kommersiya funksiyalarını yerinә yetirәn avtomatlaşdırılmış sistemdir
әnәnәvi xidmәt formalarına aid olan servis vә kommersiya funksiyalarını yerinә yetirәn avtomatlaşdırılmış
sistemdir
fәaliyyәtini elektron kommersiya bazasında hәyata keçirәn avtomatlaşdırılmış sistemdir
kommersiya funksiyalarını yerinә yetirәn avtomatlaşdırılmış sistemdir

383 İnteraktiv bazarlar başqa cür necә adlanırlar?

•

elektron hab
auksion
virtual mağaza
informasiya brokeri
bazar konsentratoru

384 Virtual molların müxtәlif növlәrindәn biri, orada alıcılarla satıcılar arasında işgüzar fәallıq ayrıayrı
xidmәtlәrә görә maliyyә hesablaşmaları növünü qәbul edir – bu:

•

düzgün cavab yoxdur
informatik brokerrecdir
virtual ticarәtdir
elektron mal göndәrişlәri
birgә platformalar

385 Elektron kommersiyada tranzaksiya brokeri

•

düzgün cavab yoxdur
qiymәtyaranma üzrә danışıqlar prosesindә vasitәçi rolunu oynayır
reklam agentidir, reklaının mәzmunu tәmin elәyir
fәrdi istifadәçilәrәr satış imkanlarını tәqdim elәyir
satışa tәlәb olunan malları çıxarır

386 İnformatik brokerrec nәyi әks etdirir?

•

mallarla topdan vә pәrakәndә satışın klassik modelidir
tenderlәrin vә alışların elektron formasıında keçirilmәsidir
düzgün cavab yoxdur
virtual molların müxtәlif növlәrindәn biridir ki, orada alıcılarla satıcılar arasında işgüzar fәallıq ayrıayrı
xidmәtlәrә görә maliyyә hesablaşmaları növünü qәbul edir
kataloq tipli әmıliyyat sistemidir

387 В2Вtranzaksiyalar bazarında elektron kommersiyanın hansı modeli daha geniş yayılmışdır?

•

ticarәt modeli
birja (auksion)
virtual ticarәt
elektron mal göndәrişi
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reklam

388 Elektron kommersiyanın inkişafının ibtidai dövründә В2С modeli üzrә rәqabәt var idi. Bu, hansı
dәyişmәlәrә gәtirib çıxardı?

•

rәqәmsal elektron mağazalarda qiymәtlәrin aşağı düşmәsinә
rәqәmsal elektron mağazalarda tәklifin qalxmasına
rәqәmsal elektron mağazalarda qiymәtlәrin qalxmasına
rәqәmsal elektron mağazalarda keyfiyyәtin qalxmasına
dәyişmәlәr olmamışdır

389 Elektron kommersiyanın inkişafının ibtidai dövründә В2С modeli üzrә rәqabәt var idi. Bu, hansı
dәyişmәlәrә gәtirib çıxardı?

•

rәqәmsal elektron mağazalarda tәklifin qalxmasına
rәqәmsal elektron mağazalarda qiymәtlәrin qalxmasına
rәqәmsal elektron mağazalarda qiymәtlәrin aşağı düşmәsinә
dәyişmәlәr olmamışdır
rәqәmsal elektron mağazalarda keyfiyyәtin qalxmasına

390 Ümumi maraqları bölüşdürәn, lakin İnternet mәkanında deyil, fiziki mәkanda mövcud olan insan
cәmiyyәtlәri necә adlanır:

•

düzgün cavab yoxdur
material cәmiyyәt
virtual cәmiyyәt
gözә görünmәyәn cәmiyyәt
ictimai cәmiyyәt

391 Elektron kommersiyanın inkişafına tәsir göstәrәn amillәrә aid edilir:

•

coğrafi amil
bütün cavablar düzdür
tәhsilin әnәnәvi mövcud olan yüksәk sәviyyәsi
bank texnologiyalarının işlәnilmәlәrinin mövcudluğu
iri mәcmu mәsrәflәrin azaldılmasının zәruriliyi

392 İnformatik xidmәtlәrin hansı növlәri mövcuddur?

•

psixoloji, tibbi, qonaq
hüquqi, konsaltinq, bank, maliyyә, tibbi, turizm vә s.
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
videokonfranslar, turizm, yeniliklәr xidmәti

393 Auksionçular neçә qrupa bölünürlәr?

•

3
2
4
7
5

394 Peşәkar maraqlar әsasında potensial alıcıları vә satıcıları bir yerdә toplayan İnternetmeydança hansıdır?
İnternetbirja
İnternetauksion
supplier–driven tipli meydançalar
buyerdriven tipli meydançalar

•
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•

İnternetcәmiyyәtlәr

395 Şirkәtlәr harada elektron broker vasitәsilә anonim çıxış edirlәr?

•

supplier–driven tipli meydançalarda
buyerdriven tipli meydançalarda
İnternetauksionlarda
İnternetbirjalarda
İnternetcәmiyyәtlәrdә

396 Auksionçular neçә qrupa bölünürlәr?

•

4
2
3
5
7

397 Elektron kommersiyada qiymәtyaranmada kim fәal rol oynayır?

•

düzgün cavab yoxdur
birjaçı
auksionçu
broker
diler

398 Satıcı ilә alıcı arasında komissiyaya görә mükafata işlәyәn vasitәçi kimdir?

•

makler
broker
diler
auksionçu
birjaçı

399 Çox böyük insan qruplarının ünsiyyәti zamanı narahatlıq olmaması üçün istifadә olunan elektron
poçtdan fәrqli sistem nәdir:

•

websayt
konfrans
düzgün cavab yoxdur
blog
elektron poçt

400 Elektron poçtun üstünlüyü nәdәn ibarәtdir?

•

telefondan fәrqli olaraq eletron bildiriş tәkcә mәtndәn ibarәt deyildir
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
özündә telefonun vә mәktubun üstünlüklәrini birlәşdirir
ona istәnilәn faylı bәrkitmәk olar

401 әn böyük kompüterkonfransı:

•

APANET
USENET
CONNECT
UNINET
EXTRANET
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402 Distant tәhsilin hansı forması әyani tәhsili tam әvәz edә bilәr:

•

düzgün cavab yoxdur
daim müdafiә edib bu formanı saxlayan
qarışıq forması
әlavә forması
düzgün cavab yoxdur

403 Elektron mal göndәrişi nә demәkdir:

•

düzgün cavab yoxdur
tenderlәrin vә alışların elektron formasında hәyata keçirilmәsi
İnternetdә işgüzar fәallığın mәnşәyi
mallar vә xidmәtlәrlә topdan vә pәrakәndә satışın klassik modeli
xalis elektron ticarәt modeli

404 Elektron kommersiya istehlakçılar üçün hansı faydanı daşıyır?

•

malların, malgöndәrәnlәrin, qiymәtlәrin, keyfiyyәtin seçiminin genişlәndirilmәsi
bütün cavablar düzdür
gecәgündüz (sutka әrzindә) xidmәtin göstәrilmәsi
tәkliflәrin müqayisә olunması vә digәr istehlakçılarla mәlumat mübadilәsinin aparılması
әtraflı vә vaxtında informasiyanın әldә olunması

405 İnternet vasitәsilә broker xidmәtlәrinin göstәrilmәsinin neçә üsulu mövcuddur?

•

2
düzgün cavab yoxdur
5
1
10

406 Kommunikativ xidmәtlәrin hansı növlәri mövcuddur?

•

qonaq kitabları, çat, ICQ, ODIGO, videokonfranslar, İnternettelefoniya vә s.
bütün cavablar düzdür
elektron poçt vasitәsilә ünsiyyәt, yeniliklәr xidmәti
psixoloji, konsaltinq, maliyyә
düzgün cavab yoxdur

407 Xidmәtlәr hansı qruplara bölünürlәr?

•

informatik xidmәtlәr
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
informatik vә kommunikativ xidmәtlәr
kommunikativ xidmәtlәr

408 Elketron meydançalar hansı xidmәtlәri göstәrә bilәrlәr?

•

qarşılıqlı hesablaşmalarda yardım
bütün cavablar düzdür
hüquqi xidmәtlәr
tibbi xidmәtlәr
pulsuz çatdırılma

409 İnternet vasitәsilә alışın tәşkilinin neçә modeli mövcuddur?
4
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•

7
2
1
3

410 Aşağıdakılardan hansısı kommunikativ xidmәtlәrә daxil edilir?

•

bütün cavablar düzdür
elektron poçt vasitәsilә ünsiyyәt
qonaq kitabları
ICQ
çat

411 Aşağıdakı hansı dәrs formalarını distant tәhsilә aid emәk olar:

•

auditoriyada mühazirәlәrin oxunması vә eyni zamanda illüstrasyaların şәbәkә vasitәsilә nümayış etdirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
İnternetdә müxtәlif saytlarda tәqdim olunmuş materiallardan istifadә etmәklә ev tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
elektron poçtdan istifadә etmәklә dәrslәrin keçirilmәsi

412 Sığortalanma:

•

bütün cavablar düzdür
sığorta müqavilәsinin bağlanılmasıdır
müxtәlif әlverişsiz vә gözlәnilmәz hadisәlәrdәn yaranan zәrәrin ödәnilmәsi üçün pul vәsaitlәrinin ödәnilmәsidir
müxtәlif әlverişsiz vә gözlәnilmәz hadisәlәrdәn yaranan zәrәrin ödәnilmәsi üçün yaradılan mәqsәdli pul vәsaitlәri
fondlarının formalaşdırılması vә istifadә olunması üzrә iqtisadi münasibәtlәr sistemidir
düzgün cavab yoxdur

413 Hansı sığortalanma növü hazırki dövrdә İnternet vasitәsilә hәyata keçirilә bilmәz?

•

düzgün cavab yoxdur
avtonәqliyyat öhdәliklәrinin mәcburi sığortalanması
sәyahәt edәnlәrin tibbi sığortalanması
bütün cavablar düzdür
iri sәnaye müәssisәlәrinin sığortalanması

414 Turoperator ilә turagent arasında rabitә vasitәsi:

•

korporativ bronlaşdırma (әvvәlcәdәn yerlәrin tutulması) sistemlәridir
bütün cavablar düzdür
qlobal rezervlәşdirmә sistemlәridir
kütlәvi informasıya vasitәlәridir
düzgün cavab yoxdur

415 İnternet treydinq:

•

xarici valyutanı almaq vә satmaqdır
informasiya texnologiyalarına xidmәt olunmasına çәkilәn xәrclәrin aşağı salınmasıdır
tәhsil xidmәtlәridir
müştәriyә İnternet vasitәsilә alış etmәyә imkan verәn investisiya vasitәçisinin tәqdim elәdiyi xidmәtdir
bütün kommunal ödәnişlәrinin hәyata keçirilmәsidir

416 Elektron kommersiyanın inkişafına neqativ tәsir göstәrәn amillәrә aid edilmir:

•

biznesin effektivliyinin elektron kommersiya sferasından kәnarda yerlәşәn potensial imkanlarının әhәmiyyәtli
dәrәcәdә olması
bir çox hüquqi mәsәlәlәrin hәll olunması
maliyyә infrastrukturunun lazımi sәviyyәdә olmayan tәsiri
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•

zәruri texnologiyaların vә avtomatlaşdırılmış idarәetmә proseslәrinin olmaması
inkişaf etmiş ölkәlәrlә müqayisәdә İnternetә çıxışı olan tәsәrrüfat subyektlәrinin sayının aşağı faizi

417 Müәssisәlәrin resursların idarәedilmәsi sisteminin (ERPsistem) tәtbiqinә aid edilmir:

•

әmәk resurslarının idarәedilmәsi
satışın idarәedilmәsi
alışların idarәedilmәsi
elektron biznesin son nailiyyәtlәri ilә mübadilә
anbar resurslarının idarәedilmәsi

418 İnternetdә xidmәt sәnayesinin nöqsanları hansılardır?

•

hәmişә mәlum deyidir ki, niyә müştәri razı qalmadı
müştәri ilә birbaşa әlaqәnin olmaması
müştәrilәrin mobilliyi (çevikliyi)
bütün cavablar düzdür
yüksәk rәqabәt

419 İnternet şәbәkәsinin xidmәt göstәrmә kanalı kimi üstünlüklәri aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

istehlakçı ilә qarşılıqlı әlaqә
operativlik
anonimlik
bütün cavablar düzdür
fәrdilik

420 Thirdpartydriven tipli meydançalar nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
bir vә ya bir neçә iri şirkәt özlәrinin ticarәt meydançalarını yaradırlar
alıcıları vә satıcıları calaşdıranr üçüncü tәrәfin idarә etdiyi meydançalar

421 Supplierdriven tipli meydançalar nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
alıcıları vә satıcıları calaşdıranr üçüncü tәrәfin idarә etdiyi meydançalar
bir vә ya bir neçә iri şirkәt özlәrinin ticarәt meydançalarını yaradırlar
iri alıcılarla birgә ticarәt meydançalarının formalaşdırılmasında satıcılar da rol oynayırlar
bütün cavablar düzdür

422 Alışların optimallaşdırılması vә ticarәt әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi sahәsindә iri şirkәtlәrin
tәlәbatlarınını artması ilә әlaqәdar şәbәkәdә hansı meydança tipi yaranmışdır:

•

bütün cavablar düzdür
thirdpartydriven
supplierdriven
buyerdriven
secondpartydriven

423 Buyerdriven tipli meydançalar nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
alıcıları vә satıcıları calaşdıranr üçüncü tәrәfin idarә etdiyi meydançalar
iri alıcılarla birgә ticarәt meydançalarının formalaşdırılmasında alıcılar da rol oynayırlar
bir vә ya bir neçә iri şirkәt özlәrinin ticarәt meydançalarını yaradırlar
bütün cavablar düzdür
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424 İnternetmeydançanın sahibindәn asılı olaraq onları neçә növә bölürlәr?

•

8
5
2
3
4

425 Konfransın әsas iştirakçıları vә oxucuları:

•

düzgün cavab yoxdur
proqramçılar
evdar qadınlar
özlәrinin peşәkar sullarına cavab axtaran peşәkarlar
tәlәbәlәr

426 Düzgün cavabı seçin: İnternetin hәr bir istifadәçisi şәbәkәdә özünün ünvanlı poçt qutusuna malik olur vә
oraya bildiriş göndәrilir  bu, nәdir:

•

bloq
çat
websayt
elektron poçt
forum

427 Kompüter vasitәsilә ünsiyyәtin әn universal vasitәsi:

•

düzgün cavab yoxdur
çat
ICQ
EMAIL elektron poçtu
konfrans

428 ICQ:

•

düzgün cavab yoxdur
xüsusi kanallarda vә yaxud şәxsәn dialoq aparmağa imkan yaradan sistem
İnternet vasitәsilә sәslә ünsiyyәtdә olmağa imkan yaradan proqram
real vaxtda online rejimindә ünsiyyәtdә olmağa imkan yaradan proqram
danışıqların vә istehsalat müşavirәlәrinin keçirilmәsi üçün sistem

429 İnternettreydinq:

•

bütün cavablar düzdür
İnternetdә broker firmasının yaradılmasıdır
müştәriyә fond vә valyuta bazarlarının vәziyyәti barәsindә real vaxt әrzindә İnternet vasitәsilә informasıyanın
tәqdim olunmasıdır
investisiya vasitәçisi tәrәfindәn tәqdim olunan xidmәtdir ki, bu da, müştәriyә qiymәtli kağızların vә valyutanın
alışlarını (satışlarını) real vaxt әrzindә İnternet vasitәsilә hәyata keçirmәyә imkan yaradır
düzgün cavab yoxdur

430 İnteraktiv xidmәtlәr göstәrәn:

•

İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını satır vә istifadәçilәrә çatdırır
mәhsulların elektron qaydada nağdsız ödәnişini tәklif elәyir, qiymәtlәr, daim dәyişәn mal qalıqları barәsindә
bәzәn alıcının hәrәkәtinә cavab olaraq mәlumat verir
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә yenidәn satır
aparat vә proqram tәminatı istifadәçilәri üçün xidmәtlәri vә dәstәyi tәqdim elәyir
kontent (mәzmun) tәklif elәyәrәk vә yaxud axtarış sistemindә reklam yerlәşdirmәklә mәnfәәt yaradır
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431 İnteraktiv birja:

•

eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual qörüş yerini tәmin elәyir
İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını satır vә istifadәçilәrә çatdırır
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә yenidәn satır
alqısatqı sistemidir ki, bunun çәrçivәsindә çoxsaylı alıcılar malları çoxlu malgöndәrәnlәrdәn ala bilirlәr
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual qörüş yerini tәmin elәyir

432 Şirkәtin özü, öz malları vә xidmәtlәri haqqında reklam materiallarının hazırlanması vә sonra bunların
radio, televiziya, qәzet vә jurnallar vasitәsilә potensial müştәrilәrә çatdırılması yolu ilә müştәrilrin tapılması
vә cәlb olunması üsuluna nә aiddir:

•

kütlәvi informasiya vasitәsi
bütün cavablar düzdür
direktmeyl
şәxsi әlaqә
cәmiyyәtlә әlaqә

433 Şirkәtin işçilәri tәrәfindәn fәrdi qaydada tapılan, tәsniflәşdirilәn potensial müştәrilәrin müәyyәn
edilmәsi vә cәlb olunması üsuluna aid olunur:

•

kütlәvi informasiya vasitәsi
cәmiyyәtlә әlaqә
direktmeyl
bütün cavablar düzdür
şәxsi әlaqә

434 Firmaların tәchizat mallarının özlәri tәrәfindәn istehsalına yönәldilmiş bir vә yaxud bir neçә tәchizat
bazarlarını iyerarxik strukturla әvәz etmәlәri praktikası necә adlanır:

•

әmtәә (mal) siyasәti
şaquli inteqrasiya
üfiqi inteqrasiya
diversifikasiya
tәchizat siyasәti

435 Malalrın anbarda düzülüşünü, fraxtı, nәqliyyat daşıyıcılarının seçilmәsini, şatdırılma qrafikinin
monitorinqini özündә cәmlәşdirәn son mәhsulun saxlanılması, bölüşdürülmәsi vә çatdırılması üzrә fәaliyyәt
necә adlanır:

•

alıcıların eynilәşdirilmәsi (identifikasiyası)
mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması
layihәlәşdirmә
malların çatdırılması

436 Mәhsulun yaradılmasını, quraşdırılmanı, sazlanmanı, testlәşdirmәni vә qablaşdırmanı özündә
cәmlәşdirәn vә material vә әmәyi son mәhsula çevirәn fәaliyyәt necә adlanır:

•

mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması
layihәlәşdirmә
alıcıların eynilәşdirilmәsi (identifikasiyası)
satış bazarlarının axtarılıb tapılması
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması

437 Malgöndәrәnlәrin seçilmәsini, onların qiymәtlәndirilmәsini, uzunmüddәtli sazişin müzakirәsini,
keyfiyyәtin monitorinqini vә göndәrmәlәrin vaxtlıvaxtında hәyata keçirilmәsini özündә cәmlәşdirәn tәchizat
fәzliyәti necә adlanır:
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•

layihәlәşdirmә
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması
satış bazarlarının axtarılıb tapılması
mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması
alıcıların eynilәşdirilmәsi (identifikasiyası)

438 Rәqiblәrә qalib gәlmәk üçün müәssisә onlardan fәrqli olmalıdır:

•

qiymәtlәrә görә
әrazi yerlәşmәsinә görә
keyfiyyәt vә xidmәt dәsinә görә
bütün cavablar düzdür
xüsusi statusuna görә

439 Mallar vә xidmәtlәr göndәrәnlәr İnternetdә elektron kataloqlar vә vitrinlәr yerlәşdirirlәr. Bu, ahansı
lışların tәşkilidir:

•

elektron meydançada alış
bütün cavablar düzdür
В2В modelindә
malgöndәrәnin kataloqları üzrә
alıcının sorğusu әsasında

440 Tәklifetmә sistemi:

•

alıcılara malların vә xidmәtlәrin qiymәti barәsindә informasiya ilә mübadilә etmә imkanı verәn sayt сайт
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
alıcılara rәqib mallar vә xidmәtlәr barәsindә informasiya ilә mübadilә etmә imkanı verәn sayt
alıcılara malların vә xidmәtlәrin keyfiyyәti barәsindә informasiya ilә mübadilә etmә imkanı verәn sayt

441 Reklamın formasını göstәrin

•

satici – bit
müştәriyә istiqamәtlәnmiş portallar
tövsiyә edәn sistemlәr
birgә platformalar
elektron mal göndәrişlәri

442 Fundamental tәdqiqatları, tәtbiqi tәdqiqatları, yeni mәhsulun vә yaxud xidmәtlәrin testlәşdirilmәsini
özündә cәmlәşdirәn mal vә ya xidmәtlәrin yaxşılaşdırılmasına kömәk olan fәaliyyәt, hәmçinin biznes
proseslәrin ilkin fәaliyyәtlәri necә adlanır:

•

satışdan sonrakı xidmәtin göstәrilmәsi vә saz vәziyyәtdә saxlamanın yerinә yetirilmәsi
әmәk resurslarının idarәedilmәsi
maliyyә vә inzibatçılıq
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması
mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması

443 İşә cәlb olunmanı (rekrut), işә qәbul olunmanı, kompensasiyaların (әvәzlәrin) vә mükafatların ödәnişini
özündә cәmlәşdirәn muzdlu işçilәrin idarәedilmәsini әlaqәlәndirәn fәaliyyәt necә adlanır

•

satışdan sonrakı xidmәtin göstәrilmәsi vә saz vәziyyәtdә saxlamanın yerinә yetirilmәsi
әmәk resurslarının idarәedilmәsi
maliyyә vә inzibatçılıq
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması
mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması
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444 Mövcud qanunlara әsasәn hәyata keçirilәn mühasibat uçotunu, hesabların ödәnişini, pul vәsaitlәrinin
borc götürülmәsini, hökumәt idarәlәrinә hesabatların verilmәsini vә sığortanı özündә cәmlәşdirәn firmanı
bazis infrastrukturu ilә tәmin elәyәn fәaliyyәt necә adlanır:

•

satışdan sonrakı xidmәtin göstәrilmәsi vә saz vәziyyәtdә saxlamanın yerinә yetirilmәsi
maliyyә vә inzibatçılıq
alıcıların eynilәşdirilmәsi (identifikasiyası)
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması
mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması

445 İnstallyasiyanı, testlәşdirmәni, tәmir vә lazımi sәviyyәdә saxlanılmanı, zәmanәtli öhdәliklәrin yerinә
yetirilmәsini vә hissәlәrin dәyişilmәsini özündә cәmlәşdirәn alıcılarla uzunmüddәtli münasibәtlәrin
yaradılmasına yönәldilmiş fәaliyyәt necә adlanır:

•

layihәlәşdirmә
satışdan sonrakı xidmәtin göstәrilmәsi vә saz vәziyyәtdә saxlamanın yerinә yetirilmәsi
alıcıların eynilәşdirilmәsi (identifikasiyası)
mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması

446 Konseptual tәdqiqatları, mühәndis layihәlәndirilmәsini vә sınaq marketinqini özündә cәmlәşdirәn vә
malı konsepsiyasını onun layihәsinә çevirәn fәaliyyәt necә adlanır:

•

satış bazarlarının axtarılıb tapılması
alıcıların eynilәşdirilmәsi (identifikasiyası)
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması
mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması
layihәlәşdirmә

447 Mal göndәrişi haqqında problemlәrә nәlәr daxildir:

•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
malgöndәrәnlәr tәrәfindәn şirkәtin resursları barәsindә informasiya
malın ödәnişi
operativlik

448 Hansı sistem sifarişçiyә mәhsullar vә qiymәtlәr barәsindә qaneedici informasiya tәqdim elәyir?

•

malgöndәrәnin kataloqu әsasında alışın tәşkil olunması
sorğu әsasında alışın tәşkil olunması
bütün cavablar düzdür
istәnilәn İnternetsistemdә
elektron meydançada alış

449 Hipermәtn sәnәdlәri özlüyündә nәyi әks etdirir?

•

düzgün cavab yoxdur
faylı
qovluğu
oyuğu
bütün cavablar düzdür

450 Hipermәtn nә demәkdir?

•

düzgün cavab yoxdur
interaktiv istinadların daxil edildiyi mәtndir
interaktiv istinadların daxil edilmәdiklәri mәtndir
interaktiv istinadların heç dә hәmişә daxil edilmәdiklәri mәtndir
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bütün cavablar düzdür

451 Şәbәkәdә alıcı ilә satıcı arasında keçәn bütün ödәnişlәr nә ilә bağlıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
bank strukturları ilә
bank hesablaşmaları ilә
bank ödәnişlәri ilә
bütün cavablar düzdür

452 Kommersiya bankının әsas funksiyalarına aiddir:

•

emitentin bazarda qiymәtli kağızlarının әvәzinin ödәnilmәsi
bütün cavablar düzdür
birinci tipli maliyyә vasitәçiliyi
ikinci tipli maliyyә vasitәçiliyi
ödәnişlәrdә vasitәçilik

453 İnternetbankinq:

•

İnternetdә virtual bankın yaradılmasıdır
İnternet vasitәsilә standart bank әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk imkanlarının olmasıdır
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
İnternet vasitәsilә bank kreditinin әldә olunmasıdır

454 Hazırda istehlak ödәnişlәrinin ödәnilmәsi üçün daha çox aşağıdakı sistemlәr yayılmışlar:

•

bütün cavablar düzdür
elektron pullar
elektron çeklәr
düzgün cavab yoxdur
kredit kartları

455 Mikroödәniş kimi başa düşülür:

•

bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
tәxminәn 5 şәrti vahid olan tranzaksiyalar
tәxminәn 1 şәrti vahid olan tranzaksiyalar
15 şәrti vahiddәn az olmayan tranzaksiyalar

456 Bankın mikroprosessor kartı nәdir?

•

kredit kartııdır
debet kartıdır
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
ancaq a) vә b) cavabları düzdür

457 İnternetdә ödәniş sistemlәrinin inkişaf mәrhәlәlәrinә aid olunur:

•

plastik kartlar әsasında olan ödәniş sistemlәri
mәlumatların tәhlükәsiz ötürülmәsini tәmin elәyәn rabitә seansı protikolları
elektron pullar әsasında olan ödәniş sistemlәri
bütün cavablar düzdür
smartkartlar әsasında olan ödәniş sistemlәri

458 Bankın fәaliyyәtinin predmeti:

•
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•

bütün cavablar düzdür
yol çeki
kart
әmanәt kitabçası
bank hesabı haqqında müqavilә

459 Bankların fәaliyyәtinin predmeti nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
bank mәhsulu
bank hesabı
qiymәtli kağızlar

460 Elektron çeklәr:

•

ödәyicinin müәyyәn pul vәsaitini onun hesabından alıcının hesabına köçürülmәsi barәsindә öz bankına verdiyi
yazılı göstәrişidir
kağız çekin İnternet vasitәsilә verilәn surәtidir
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
ödәyicinin müәyyәn pul vәsaitini onun hesabından alıcının hesabına köçürülmәsi barәsindә öz bankına verdiyi vә
әvvәlcәdәn elektron rәqәmli imza ilә tәsdiq olunmuş yazılı göstәrişidir

461 Nәğdi qaydada ödәniş aşağıdakıları nәzәrdә tutur:

•

kuryerә nәğdi qaydada ödәniş, üstünә qoyulmuş ödәnc, teleqraf, poçt, bank göndәrişi üzrә ödәniş
kuryerә nәğdi qaydada ödәniş, üstünә qoyulmuş ödәnc
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
teleqraf, poçt, bank göndәrişi üzrә ödәniş

462 Elektron pul sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amillәr:

•

elektron pul vasitәsilә ödәnişlәrin әnәnәvi ödәniş alәtlәri ilә müqayisәdә üstünlüklәri
bütün cavablar düzdür
elektron pul sahiblәrindәn emitentlәrin aldığı komissiyanın ölçüsü
elektron avadanlıqlarla ünsiyyәtin genişliyi
elektron pulu ödәnişә qәbul elәyәn infrastrukturun inkişaf dәrәcәsi

463 Elektron pul kisәsi hansı informasiyanı qoruyub saxlayır?

•

alıcının adını
bütün cavablar düzdür
elektron pullar haqqında informasiyanı
istifadәçini eynilәşdirәn (identifikasiya edәn) mәlumatları
kredit kartı haqqında informasiyanı

464 Bütün dünya üzrә öz sahiblәrinә eksklüziv güzәştlәr göstәrәn әn nüfuzlu kart:

•

MasterCard
Titanium
Visa Classic
Gold kart
Platinum

465 Dövlәt qeyrifiat elektron pullarının dünya valyutalarına calaşdırılması zamanı onların etibarlılığını vә
real dәyәrini tәmin edirmi?

•

ayrıayrı epizodlar üzrә tәmin edir
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•

yox,tәmin etmir
qeyridövlәt ödәniş sistemlәri tәmin edirlәr
ancaq qeyrdövlәt strukturları tәmin edirlәr
hә, tәmin edir

466 Elektron qeyrifiat pullarının xüsusiyyәtlәri nәdәn ibarәtdir?

•

elektron qeyrifiat pullarının emissiyası, dövriyyәsi vә ödәnmәsi (fiat pullara dәyişilmәsi) qeyridövlәt ödәniş
sistemlәrinin qaydalarına әsasәn hәyata keçirilir
bütün cavablar düzdür
elektron qeyrifiat pulları qeyridövlәt ödәniş sistemlәrinin dәyәrinin elektron vahididir
çox vaxt часто qeyridövlәt ödәniş sistemlәri özlәrinin elektron qeyrifiat pullarını dünya valyutalarının
kurslarına calaşdırırlar
dövlәt orqanları tәrәfindәn bu cür ödәniş sistemlәrinin nizamlanması vә onlara nәzarәt dәrәcәsi müxtәlif ölkәlәrdә
birbirindәn fәrqlәnir

467 İnternetbankinq xidmәti özündә hansı imkanları cәmlәşdirir?

•

pul köçürmәlәrini hәyata keçirmә
bütün cavablar düzdür
xarici valyutanı satma
pul vәsaitlәrinin yerini doldurma
xarici valyutanı alma

468 Debet ödәniş sistemlәri:

•

kredit tәşkilatının pul öhәliklәridir ki, bunlar da elektron formasında tәrtib olunublar vә öz dövriyyәlәri zamanı
hüquqi vә fiziki şәxslәrin malların vә xidmәtlәrin ödәnişi üzrә tәlәblәrini әvәz edirlәr
alıcınin pul öhәliklәridir ki, bunlar da elektron formasında tәrtib olunublar vә öz dövriyyәlәri zamanı hüquqi vә
fiziki şәxslәrin malların vә xidmәtlәrin ödәnişi üzrә tәlәblәrini әvәz edirlәr
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
dövlәtin pul öhәliklәridir ki, bunlar da elektron formasında tәrtib olunublar vә öz dövriyyәlәri zamanı hüquqi vә
fiziki şәxslәrin malların vә xidmәtlәrin ödәnişi üzrә tәlәblәrini әvәz edirlәr

469 Turist xidmәtlәri İnternetdә hansı xidmәtlәri özündә әks etdirir?

•

elektron sövdәlәşmәlәr rejimindә sifarişlәrin qәbul olunması vә yerlәrin qabaqcadan sifariş olunması
ancaq turizm şirkәtlәrinin webnümayәndәliklәri
tәyyarә biletlәrinin sifariş olunması xidmәti, mehmanxanalarda yerlәrin qabaqcadan sifariş olunması xidmәti
İnternetә çıxış olan istәnilәn yerlәrdә istәnilәn vaxt әrzindә informasiyanın әldә olunmasında rahatlıq
ancaq vahid paket şәklindә әlavә xidmәtlәrin alınması

470 İnternetdә ödәniş sistemi:

•

kommeürsiya tәşkilatları arasında aparılan hesablaşmalardır
maliyyә, kommersiya vә İnternet istifadәçilәri arasında hesablaşmaların aparılması sistemidir
[düzgün cavab yoxdur
ancaq tranzaksiya üçün alınan ödәnişdir
ancaq elektron pullar vasitәsilә aparılan hesablaşmalardır

471 Distant bank xidmәti texnologiyasına aid edilmir:

•

bankomatlar vasitәsilә xidmәt göstәrilmәsi
nәğd pullarla bankinq
mobil bankinq
PCbanking
İnternetbankinq

472 Elektron ödәnişlәr sisteminә aiddir
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•

kredit kartları
bütün cavablar düzdür
elektron pullar vә pul kisәlәri
mikroprosserorlu kredit kartları
veksellәr üzrә elektron çeklәr

473 Elektron fiat pullarının xüsusiyyәtlәri nәdәn ibarәtdir?

•

elektron fiat pullar mütlәr hәr hansı bir dövlәt valyutasında ifadә olunurlar
bütün cavablar düzdür
dövlәt öz qanunları ilә vәtәndaşları elektron fiat pulları ödәnişә qәbul etmәyә mәcbur
elektron fiat pullarının emissiyası, dövriyyәsi vә ödәnmәsi milli qanunvericiliklәrin, Milli bankların vә yaxud
digәr dövlәt nizamlayıcılarının qaydalarına әsasәn hәyata keçirilir
elektron fiat pullar hәr hansı bir dövlәtin ödәniş sisteminin pul vahidinin müxtәlif növlәrindәn biridir

474 Malın asanlıqla qablaşdırılıb alıcılara çatdırılmasına tәsir göstәrәn atributların dәsti nәdәn ibarәtdir:

•

idarәetmә profili
sahәlәr üzrә profil
satışın profili
daşinmanın profili
istehlak imkanlarının profili

475 Malın elektron kommersiya üçün lazımlı olmasını mümkün edәn әsas amillәrә aid edilir:

•

sahәlәrin qeyribәrabәr inkişafı
daşinmanın profili
kooperativlәşmә
ixtisalaşma
elmitexniki inqilab

476 Mülki Mәcәllә müqavilәlәrin rәsmilәşdirilmәsi zamanı elektron sәnәd formalarından istifadә
olunmasının qәbul edirmi:

•

qәbul edir, әgәr elektronrәqәmli imza vardırsa
hә,qәbul edir
bütün cavablar düzdür
yox, qәbul etmir
özünün şәxsi imzasının oxçar olan hәr hansı başqa bir vasitәlәrdәn,kodlardan, palollardan vә sәrәncamın mәhz
hәmin şәxs tәrәfindәn verilmәsini tәsdiqlәyәn digәr vasitәlәrdәn istifadә edilәrәk ancaq hesabda olan pul
vәsaitlәrinә sәrәncam vermәyә

477 Sәnәd vә sәnәdlәşdirilmiş informasiya kimi nә başa düşülür

•

informasiya proseslәrini hәyata keçirәn hesablama texnikasından vә rabitә vasitәlәrindәn istifadә etmәklә
bәrkidilmiş mәlumatlat toplusu
material daşıyıcısında bәrkidilmiş vә onu eynilәşdirmәyә (identifikasiya olunma) imkan verәn rekvizitlәri olan
informasiya
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
kağız daşıyıcıda bәrkidilmiş vә tәşkilatın rәhbәrinin imzası vә mühürü ilә tәsdiqlәnmiş informasiya

478 Assimmetrik şifrlәnmә nәdәn istifadә olunmanı nәzәrdә tutur:

•

düzgün cavab yoxdur
ancaq açıq açarın
açıq (publik) açarın vә bağlı açarın
ancaq bağlı açarın
bütün cavablar düzdür
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479 Elektron rәqәmli imza haqqında qanunun tәyinatı (mәqsәdi) nәdir: а)) elektron sәnәdlәrdә elektron
rәqәmli imzadan istifadәnin elә hüquqi әsaslarını tәmin etmәkdir ki, buna әmәl olunan zaman elektron
sәnәddәki elektron rәqәmli imza adi kağız sәnәddәki şәxsi imza ilә eyni hesab olunur

•

elektron sәnәdlәrdә elektron rәqәmli imzadan istifadәnin elә hüquqi әsaslarını tәmin etmәkdir ki, buna әmәl
olunan zaman elektron sәnәddәki elektron rәqәmli imza adi kağız sәnәddәki şәxsi imza ilә hәmin imzanın olduğu
kağız sәnәdin originalının mövcudluğu zamanı eyni hesab olunur
elektron sәnәdlәrdә elektron rәqәmli imzadan istifadәnin elә hüquqi әsaslarını tәmin etmәkdir ki, buna әmәl
olunan zaman elektron sәnәddәki elektron rәqәmli imza adi kağız sәnәddәki şәxsi imza ilә eyni hesab olunur
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
elektron sәnәdlәrdә elektron rәqәmli imzadan istifadәnin elә hüquqi әsaslarını tәmin etmәkdir ki, buna әmәl
olunan zaman elektron sәnәddәki elektron rәqәmli imza eyni hesab olunur

480 Elektron ticarәtin inkişafı üzrә proqramın hәyata keçirilmәsinin gözlәnilәn son nәticәlәrinә aid edilmir:

•

bazar proseslәrinin kriminallaşdırılması, vergilәrdәn yayınma, kapitalın xaricә axması kimi bir sıra neqativ hallar
aradan qaldırılır
bazarların transparentliyi (şәffaflığı) pislәşir
satıcılarla alıcılar arasında birbaşa müqavilә münasibәtlәri üçün şәrait yaradılır
ticarәt әmәliyyatlarının (tranzaksiya mәsrәflәrinin) hәyata keçirilmәsi xәrclәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә
azaldılması
bazarların transparentliyi (şәffaflığı) yaxşılaşır

481 Elektron ticarәtin inkişafı üzrә proqramın hәyata keçirilmәsinin gözlәnilәn son nәticәlәrinә aid edilmir:

•

ticarәt әmәliyyatlarının (tranzaksiya mәsrәflәrinin) hәyata keçirilmәsi xәrclәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artması
ticarәt әmәliyyatlarının (tranzaksiya mәsrәflәrinin) hәyata keçirilmәsi xәrclәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә
azaldılması
bazarların transparentliyi (şәffaflığı) yaxşılaşır
bazar proseslәrinin kriminallaşdırılması, vergilәrdәn yayınma, kapitalın xaricә axması kimi bir sıra neqativ hallar
aradan qaldırılır
satıcılarla alıcılar arasında birbaşa müqavilә münasibәtlәri üçün şәrait yaradılır

482 Elektron ticarәtin dövlәt dәstәyi sisteminin birinci mәrhәlәsinin mәzmununda nә nәzәrdә tutulmur?

•

elektron ticarәtdә bank, ticarәt, gömrük vә digәr әmәliyyatların informasiya mübadilәsini tәmin elәyәn
standartlaşdırma sistemindә iştirak etmәmә
elektron ticarәt sahәsindә fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması
elektron ticarәt sistemlәrinin tәşkili üçün tәklif olunan vasitәlәrin sertifikatlaşdırılması
elektron ticarәtin mәqsәd vә üstünlüklәrinin formalaşdırılması
vergilәrdәn yayınma, alıcıların aldadılması hallarının aradan qaldırılması üçün şәraitin yaradılması

483 Elektron ticarәtin dövlәt dәstәyi sisteminin birinci mәrhәlәsinin mәzmununda nә nәzәrdә tutulmur?

•

vergilәrdәn yayınma, alıcıların aldadılması üçün şәraitin yaradılması
elektron ticarәtdә bank, ticarәt, gömrük vә digәr әmәliyyatların informasiya mübadilәsini tәmin elәyәn
standartlaşdırma sistemindә iştirak etmә
elektron ticarәt sistemlәrinin tәşkili üçün tәklif olunan vasitәlәrin sertifikatlaşdırılması
elektron ticarәtin mәqsәd vә üstünlüklәrinin formalaşdırılması
elektron ticarәt sahәsindә fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması

484 İnternetin ödәniş sisteminin tәşkili zamanı informasiyanın tam qalması tәlәbi aşağıdakıdan ibarәtdir:

•

informasiya, onun ötürülmәsi zamanı tәhrif oluna bilmәz
informasiya hissәlәrә bölünә bilmәz
informasiya alıcı vә ya onun sәlahiyyәtli şәxslәrdәn başqa heç bir kәs tәrәfindәn dәyişilә bilmәz
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur

485 Avtorizasiya nәdir?:

•
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•

tranzaksiyanın aparılmasına ödәniş sistemi tәrәfindәn razılıq vә ya imtina edilmәsini özündә әks etdirәn prosesdir
satıcının vә yaxud alıcının şәxsiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsidir
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
informasiyaya icazәsiz daxilolmalardan qorunmasıdır

486 Elektron kommersiyadan istifadә olunmanın çatışmazlıqlarına aid edilir:

•

mallar haqqında lazımi informasiyanın әldә edilmәsinin mümkün olmaması
elektron kommersiya sistemlәrinin tәtbiqi zamanı mәdәni vә qanunvericilik maneәlәrinin olması
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
alıcıların formalaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin yüksәk olması

487 Elektron kommersiyadan istifadә olunmanın çatışmazlıqlarına aid edilir:

•

bütün cavablar düzdür
alıcıların formalaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin yüksәk olması
tez xarab olan malların satışının mümkün olmaması
mallar haqqında lazımi informasiyanın әldә edilmәsinin mümkün olmaması
düzgün cavab yoxdur

488 Elektron kommersiyanın inkişafına sәbәb olan әsas qanuna nәyi aid etmәk olar:

•

«Beynәlxalq informasiya mübadilәsindә iştirak etmә haqqında » qanun
AR «Elektron ticarәt» haqqında 2005ci il qanunu
«Xarici ticarәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi haqqında» qanun
bütün cavablar düzdür
«İnformasiya, informasiyalaşdırma vә informasiyanın qorunması haqqında» qanun

489 Alıcı özünün biznesinin iqtisadi effektivliyini birmәqamlı alışın hәyata keçirilmәsi hesabına artırır. Bu,
hansı modellәrdә müşahidә olunur:

•

В2G
әnәnәvi ticarәtdә
В2С
В2В
В2С И В2В

490 Elektron kommersiya vasitәlәrinin tәtbiqi hesabına effektivliyin artırılması müәyyәn olunur:

•

bütün cavablar düzdür
tranzaksiya xәrclәrinin aşağı salınması ilә, qiymәtlәrin aşağı düşmәsi ilә, oxşar mallara olan qiymәtlәr
dispersiyasının daralması ilә
tranzaksiya xәrclәrinin artırılması ilә, rәqabәtin azalması ilә, qiymәtlәrin aşağı düşmәsi ilә, oxşar mallara olan
qiymәtlәr dispersiyasının daralması ilә
tranzaksiya xәrclәrinin aşağı salınması ilә, qiymәtlәrin aşağı düşmәsi ilә, oxşar mallara olan qiymәtlәr
dispersiyasının daralması ilә, qiymәtin teztez dәyişmәsi ilә, rәqabәtin azalması ilә
düzgün cavab yoxdur

491 Reklamın modelini göstәrin

•

ixtisaslaşmış portallar
әks auksion
axtarış agentlәri
tәsnifatlar
tranzaksiya brokerlәri

492 Reklamın modellәrini göstәrin
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•

mәcmu model vә qiymәti aşağı salınmış model
ixtisaslaşmış portallar
müştәriyә istiqamәtlәnmiş portallar
bütün cavablar düzdür
baş portallar

493 Baxmayaraq ki, İnternetdәn çoxsaylı adamlar istifadә edirlәr, o, kütlәvi informasiya vasitәsi sayılmır, bir
çox şirkәtlәr isә özlәrinin Websaytlarını elanlar lövhәsi kimi vә ya geniş yayımlı informasiya yayımı vasitәsi
kimi nәzәrdәn keçirirlәr. Bu müddәa:

•

bәzәn sәhvdir
nisbi olaraq düzdür
bәzi hallarda düzdür
sәhvdir
düzdür

494 Reklam informasiyasının mәlum ünvana adi vә yaxud elektron poçt vasitәsilә vә ya telefon mәlumatı
kimi göndәrildiyi KİV necә adlanır:

•

tәdqiqat
geniş yayımlı (broadcast media)
ünvanlı (addressable media)
kommunikativ
texniki

495 Firmaya yeni alıcıları tapmağa vә köhnә alıcılara xidmәt etmәyin yeni üsullarını tapmağa kömәk elәyәn
vә bazarın tәdqiqini vә alıcıların firmanın işindәn bәhrәlәnmә dәrәcәsi haqqında sorğulanmasını nәzәrdә
tutan fәaliyyәt necә adlanır:

•

mәhsulun istehsal olunması vә yaxud xidmәtin tәşkil olunması
alıcıların eynilәşdirilmәsi (identifikasiyası)
layihәlәşdirmә
satış bazarlarının axtarılıb tapılması
materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması

496 Satıcı ilә alıcı arasında sövdәlәşmәnin vә maliyyәticarәt tranzaksiyalarının hәyata keçirildiyi yer?

•

onlineauksion
bütün cavablar düzdür
ticarәt mağazası vә onlineauksion
online ticarәt meydançası
ticarәt mağazası

497 Reklam etmәni, bazara yeridilişi, işçi heyәtinin idarәedilmәsini, satışın hәyata keçirilmәsini, hәmçinin
satış vә bölüşdürmә kanallarının eynilәşdirilmәsini (identifikasiyasını) vә monitorinqini özündә cәmlәşdirәn
alıcıları malları vә yaxud xidmәtlәri әldә etmәyә sövq edәn fәaliyyәt necә adlanır:

•

materialların vә tamamlama vasitәlәrinin әldә olunması
malların çatdırılması
mәhsulun istehsal olunması
layihәlәşdirmә
satış bazarlarının axtarıb tapılması

498 Nә bazar, nә dә ki, iqtisadi tәşkilatın iyerarxik formasına aid edilә bilinmәyәn vә şirkәtin özünün digәr
şirkәtlәr vә fәrdilәrlә dayanıqlı vә ümumi mәqsәdlәrә istinad edilәn strategiyasının, resurslarının vә
tәcrübәsinin әlaqәlәndirdiyi şәbәkә strukturları necә adlanır:

•

idarәetmә alyansları
informasiya sahәlәri
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•

strateji alyanslar
şәbәkә tәdqiqatları
bazar göstәricilәri

499 Yüksәk nәticә әldә etmәk üçün müәyyәn etmәk lazımdır:

•

informasiyanın formatını
informasiyanın tipini
informasiyanın mәzmununu
bütün cavablar düzdür
informasiyanın etibarlılığını

500 Kommersiya sirrinә hansı mәlumatlar aid olunmur:

•

bütün cavablar düzdür
işçilәrin sayı vә tәrkibi haqqında informasiya
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin iqtisadi nәticәlәri
mәsrәflәrin strukturu
qiymәt siyasәti

501 Alışa çәkilәn xәrclәri azaltmaq üçün, qabaqcadan müәyyәn etmәk lazımdır:

•

real vaxt rejimindә malı kim alacaqdır
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
alışların avtorizasiyası prosesini necә tәşkil etmәni
yaranmış problemlәri necә hәll etmәli

502 Coğrafi seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünür
millәt, region, ştat, ölkә, şәhәr
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
bütün cavablar sәhvdir

503 Palsüd süd istehsalçısı üçün Neptun market zinciri nәdir?

•

Marketinq vasitәçi
Agent
Bütün cavablar doğrudur
Son istehlakçı
Şaquli marketinq sistemi

504 Bunlardan hansı mikromühit elementi deyil?

•

Rәqiblәr
Şirkәt
Bütün cavablar doğrudur
İctimaiyyәt
Mәdәniyyәt

505 Bazarın seqmentasiyasına aid edilir –

•

demoqrafik bölgü
bazarın fәrqli alıcılar qrupuna bölünmәsidir
Bütün cavablar doğrudur
bazarın pozisiyalaşdırılmasıdır
psixoloji amillәrin tәsiri altında bazarın seçilmәsi
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506 Doğru cavabı tapın. Şirkәtin biznes portfeli –

•

Bütün cavablar doğrudur
şirkәtin mövcud biznes vә mәhsullarının toplusunun planlaşdırılması
şirkәtin missiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
reklam vә mәhsulların tәbliği
şirkәtin marketinq strategiyasnını müәyyәnlәşdirilmәsi

507 Aşağıdakılardan hansılar mikromühitә aid edilir?

•

Bütün cavablar doğrudur
şirkәt vә tәchizatçılar
şirkәt, tәchizatçılar, müştәrilәr, rәqiblәr
şirkәt, tәchizatçılar, reklam mütәxәssislәri
şirkәt, tәchizatçılar, rәqiblәr vә satıcılar

508 Aşağıdakı cavablardan hansı marketinqin konsepsiyası hesab edilmir?

•

Mühasibat vә vergi uçotu qaydaları
Sosial marketinq vә Marketinq
Bütün cavablar doğrudur
İstehsal, Satış vә Mәhsul
Mәhsul, İstehsal vә Sosial marketinq

509 Ömür boyu müştәri dәyәri nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn aldığı mәhsul vә xidmәtlәrin ümumi dәyәri
Müştәrinin ömür boyu şirkәtә verdiyi gәlir
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn aldığı mәhsulların hәcmi
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn әldә etdiyi dәyәr

510 Bazarın seqmentasiyası 

•

Bütün cavablar doğrudur
psixoloji amillәrin tәsiri altında bazarın seçilmәsi
demoqrafik bölgü
bazarın pozisiyalaşdırılmasıdır
bazarın fәrqli alıcılar qrupuna bölünmәsidir

511 Marketinq konsepsiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

Bütün cavablar doğrudur
müştәrinin tәqdim edilәn mәhsula rәqib firmanın mәhsulu ilә müqayisәdә mәmnunluq sәviyyәsinin artırılmasıdır
istehlakçılar daha çox münasib vә istifadәsi yüksәk sәviyyәdә olan mәhsullara meyilli olurlar
istehlakçı yaxşı keyfiyyәtә, görünüşә vә novator xüsusiyyәtlәrinә malik mәhsullara üstünlük verir
müәssisә vә tәşkilatların irimiqyaslı satış vә hәvәslәndirmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәsini ön plana çәkir

512 Ehtiyac 

•

istehsalçının alıcılıq qabiliyәtidir
istehlakçının davranış modelidir
Bütün cavablar doğrudur
insanın nәdәnsә mәhrum olunma hissiyatıdır
istehlakçının hüquqlarının müdafisәdir

513 İstehlakçı davranışına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?
iqtisadi, tәbii, istehlakçının ehtiyacı
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•

mәdәni, fәrdi vә psixoloji
mәdәni, sosial, fәrdi vә psixoloji
demoqrafik, iqtisadi, tәbii, texnoloji
Bütün cavablar sәhvdir

514 Marketinq tәdqiqatı 

•

Bütün cavablar sәhvdir
mәlumatların sistemlәşdirilmәsi vә hesabatların hazırlanması
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi vә tәhlilidir
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi, tәhlili vә hesabatının hazırlanmasıdır
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi

515 4C modeli

•

Bütün cavablar sәhvdir
mәhsul, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, qiymәt vә tәqdimat

516 4P modeli

•

mәhsul, yer, qablaşdırma vә qiymәt
mәhsul, yer, qiymәt vә PR
mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
Bütün cavablar sәhvdir
mәhsul, qiymәt, reklam vә keyfiyyәt

517 Sosial marketinq

•

cәmiyyәtin rifahı ilә bağlı marketinq konsepsiyasıdır
hökumәtin sosial islahatlarının әsas istiqamәtidir
Bütün cavablar sәhvdir
marketinq strategiyasıdır
brendin pozisiyalaşdırılmasıdır

518 Marketinq nәdir?

•

bütün cavablar sәhvdir
alıcılıq qabiliyyәti ilә tәsdiqlәnәn insan tәlәbatı
topdan vә pәrakәndә satış
ehtiyac vә tәlәbatlarını ödәmәsi üçün sosial vә idarәetmә prosesi
reklam

519 Reklamverәnlәr beynәlxalq reklam agentliklәrini hansı meyarlara görә seçirlәr?

•

Xatırlatma, nәsihәtvermә, әmtәәnin hәyat dövrü mәrhәlәlәrinә yanaşmaya görә.
Cәlbetmә dәrәcәsi, әhatә genişliyi, görünmә tezliyi.
Bazarı әhatә etmәsinә, xidmәtin çeşidinә, beynәlxalq marketinqin masştabına görә, әlaqә sәviyyәsinә vә
agentliyin imicinә görә.
Әhatә genişliyi, tәsir gücü vә görünmә tezliyinә görә.
Tәsir gücü, imici, agentliklәrarası koordinasiya.

520 Şirkәtlәr hansı reklam agentliklәri ilә әlaqәdә olmurlar?

•

Vasitәçilәrlә әlaqәli yerli reklam agentliklәri.
Yerli bazar әrazisindә yerlәşәn agentliklәr.
Zәif mәrkәzlәşmiş idarәetmә sistemli beynәlxalq reklam agentliklәri birliyi.
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Mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә ilә multimilli reklam agentliyi.
Milli reklam agentliklәri.

521 Millayn nәdir?

•

Trulayn metodu.
Ticarәt markası.
Reklamın yayılma kanalı.
Reklam növü.
Qәzet tariflәrinin müqayisәli kriteriyaları.

522 Qәzet reklamının qiymәti hansı üsullarla hesablanır?

•

Әhatә genişliyinә görә.
Tiraj vә abunәçilәrin sayının müәyyәnlәşdirilmәsi.
Ödәmә vә akkreditiv.
Millayn, trulayn
Konkret reklamdaşıyıcıya görә.

523 Reklamverәnlәrin xarici bazarlarda üzlәşdiklәri әsas problemlәrә hansılar daxil deyil?

•

Әldә olunmuş gәlirlәrin xәrclәnmәsi problemi.
Әhatәolunma haqqında mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü problemi.
Xәrclәrin sәviyyәsi, mәqsәdli auditoriyanın әhatә olunması çәtinlik dәrәcәsi.
KİVin әldә olunmasının mümkünlük dәrәcәsi.
Reklam növünün seçimi.

524 Birbaşa agentlәr hansılardır?

•

Birbaşa, dolayı vә yerli agentlәr.
Eksteritorial, dolayı vә yerli agentlәr
Dolayı, birbaşa, yerli agentlәr.
Yerli, eksteritorial, kosmopolitlәr.
Missioner agentlәr, dolayı agentlәr, yerli agentlәr

525 Beynәlxalq marketinqdә agentlәrin iki növü hansıdır?

•

Dolayı vә eksteritorial agentlәr.
Birbaşa agentlәr, yerli agentlәr.
Muzdlu agentlәr, dolayı agentlәr.
Dolayı vә birbaşa agentlәr.
Yerli vә xarici agentlәr.

526 Reklamın istiqamәti nәdәn ibarәtdir

•

İstehsalçılarla istehlakçılar arasında qarşılıqlı әlaqә yaratmaqla bazara istiqamәlәndirmә
İstehlakçılarla istehsalçılar arasında qarşılıqlı әlaqә
İstehsal bazarında әmtәә mübadilәsi
Bazarda әmtәәnin realizәsi
Bazar münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi

527 Reklamın müәssisә üçün xidmәti nәdәn ibarәtdir

•

Mәhsul istehsalının mәhdudlaşdırılması
Müәssisәnin imicini artırmaq, onu mәşhurlaşdırmaq, bazara sahib çıxmaqdır
İstehsalçılarla istehlakçıların arasında әlaqәnin yaranması
Strateji planlaşmanın hәyata keçirilmәsi
[yeni cavab]
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528 Mağaza vitrinasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

Malların keyfiyyәtinә olan münasibәt
İstehsal olunan malın tәbliğatı, yayımlanması
Geyim mәdәniyyәti vә mәişәt estetikasını tәdbiq etmәk
Küçәdәn keçәn alıcıların münasibәti
İstehlakçıların tәlәbat, ehtiyaclarının marağı

529 Çap reklamının nәşrinin novü hansıdır

•

Kalendar bloknot nәşri
Qәzet nәşri
Dәrgi (jurnal) nәşri
Reklam kataloq nәşri
Kitabça nәşri

530 Reklam sifarişçilәri ilә reklam agentliklәri arasında bağlanan müqavilәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

Reklam әmәliyyatında iştirak edәn tәrәflәr arasında qarşılıqlı әlaqә
Reklamın doğrululuğu
Reklamın ideyalılığının formalaşması
Reklamın istiqamәtlәndirilmәsinin tәşkili
Reklam işinin planlaşdırılması

531 Reklam proqramının әsasının tәşkili nәdәn ibarәtdir

•

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsidır
Marketinq fәaliyyәtinin tәşkilidir
Bazar münasibәtlәrinin tәşkilidir
Biznes proqramının hazırlanmasıdır
Reklam fәaliyyәtinin tәşkilidir

532 Reklam informasiya agentliklәrinin quruluşunda әhәmiyyәtli sahә hansıdır

•

İstehsalın artırılması
Yaradıçı şöbә
Malın tәbliğatı
Satış bazarı
Malın keyfiyyәtliliyi

533 Reklam vasitәsinә sifariş verәnin funksiyası hansıdır

•

Satış xidmәtinin keyfiyyәtidir
İstehlakçının tәlәbatının ödәnilmәsidir
İstehsal olunan malın keyfiyyәtinin tәyinidir
Reklam vasitәsinә sifariş verәnin funksiyası hansıdır
Mağazanın tәşkil olunmasıdır

534 Biznes fәaliyyәtinә reklamın tәsiri nәdәn ibarәtdir

•

Yüksәk gәlir әldә etmәyә imkan verir
Tәlәbatın artırılmasına
Malın keyfiyyәtinә tәsir göstәrir
İstehsalın artırılmasına sәbәb olur
Ehtiyacın ödәnilmәsinә

535 Reklamın istehlakçılarla istehsalçılar arasında rolu nәdәn ibarәtdir
Ünsiyyәtin yaranması
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•

Müqavilәlәrin bağlanması
Danışıqların tәşkil edicisi
Tanışlığın yaranması
Münasibәtlәrin möhkәmlәnmәsi

536 Mәlumatverici reklam nәdir?

•

әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn reklamdır
istehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn canlandırılması vә onu әmtәәni yada salmağa
mәcbur etmәkdә olan reklamdır
istehlakçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan
reklamdır
firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır

537 Reklam haqqında qanun nә vaxt qәbul edilib?

•

2003
2000
1997
1996
2001

538 Firma üslubu sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

firma rәngi
markalı әmtәә
әmtәә nişanı
firma şüarı
firma loqotipi

539 Aşağıdakılardan hansı marketinq kommunikasiyasına daxil deyil?

•

stimullaşma
markalanma
pablik rileyşnz
tәbliğat
reklam

540 Alıcılarla bağlı olan proseslәri qurarkәn aşağıdakı vәziyyәtlәri nәzәrә almaq lazımdır:

•

problemlәrin hәlli prosesindә atılan addımların sayının minimallaşdırılması imkanlarının olması
alıcılar xidmәt ilә әlaqә zamanı öz ehtiyaclarını tәmin elәyә bilirlәrmi
alıcıdan gәlәn informasiya nә qәdәr tez xidmәtlәrә çatdırılır
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur

541 Şirkәtin mikromühiti ibarәtdir...

•

Bütün cavablar doğrudur
idarәçilәr, işçilәr, mәslәhәtçilәr
faktorlar
şәxs, tәşkilat, şirkәt vә qurumlar
sosial ünsürlәr

542 Psixoloji seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünmәsi
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•

ictimai tәbәqә, hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
bütün cavablar sәhvdir

543 Davranışa görә seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
Avstriya, İtaliya, AFR, Braziliyada yaşayan alıcılara görә qruplaşdırılır
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünür
bütün cavablar sәhvdir

544 Mәhsul 

•

Bütün cavablar doğrudur
satış üçün tәklif olunan fәaliyyәtdir
istehlak vә ehtiyacı ödәyә bilәn vә bazarın diqqәtinә yönәlәn bir şeydir
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
bütün cavablar sәhvdir

545 Şirkәtin mәqsәdi 

•

Bütün cavablar doğrudur
şirkәtin cәmiyyәtdә hansı mәqsәdlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
şirkәtin cәmiyyәtdә hansı vәzifәlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
bütün cavablar sәhvdir

546 Missiya 

•

şirkәtin cәmiyyәtә baxışını bildirir
Bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar sәhvdir
şirkәtin cәmiyyәtdә hansı mәqsәdlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir

547 Bunlardan hansı makromühit elementidir

•

Bütün cavablar doğrudur
Mәdәniyyәt
Rәqiblәr
Şirkәt
İctimaiyyәt

548 Şirkәt mikromühit elementi nәyi ifadә edir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Digәr departamentlәri
Şirkәtin marketinq işçilәrini
Şirkәtin satış gücünü
Heç birini

549 Azercell şirkәtinin fәlaiyyәtinin bazar yönümlü tәsviri necә olacaq?

•

Bütün cavablar doğrudur
Biz insanlar arasında ünsiyyәt vasitәçisiyik
Biz rabitә şirkәtiyik
Biz GSM operatoruyuq
Biz insanlara telefon satırıq
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550 4P marketinq kompleksindәki paylaşdırma ünsürü yenilәnmiş 4C marketinq kompleksinә uyğun olaraq
hansı ünsürә çevrilir?

•

Bütün cavablar sәhvdir
rahatlıq
yermәkan
çatdırılma
müştәri hәlli

551 4P marketinq kompleksindәki tәqdimat ünsürü yenilәnmiş 4C marketinq kompleksinә uyğun olaraq
hansı ünsürә çevrilir?

•

Bütün cavablar doğrudur
müştәri hәlli
hәvәslәndirmә
kommunikasiya
müştәri dәyәri

552 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
4C – mәhsul, yer, qiymәt vә hәvәslәndirmә
4C – müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
4C – mәhsul, yer, qiymәt vә rahatlıq
4C – mәhsul, yer, qiymәt vә әlaqә

553 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
4P modeli – mәhsul, yer, qiymәt vә rahatlıq
4P modeli – müştәrinin tәlәbatının tәhlili, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә tәqdimat
4P modeli – mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
4P modeli – müştәrinin tәlәbatının tәhlili, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә

554 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
Sosial marketinq reklam kampaniyalarının tәşkilidir
Sosial marketinq alqısatqı әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsidir
Sosial marketinq topdan vә pәrakәndә satış prosedurlarını özündә әks etdirir
Sosial marketinq cәmiyyәtin rifahı ilә bağlı marketinq konsepsiyasıdır

555 İstehlakçı bazarının seqmentasiyasının prinsiplәri hansılardır?

•

Bütün cavablar doğrudur
coğrafi, demoqrafik, psixoloji vә davranış
iqtisadi, tәbii, texnoloji vә siyası
coğrafi, demoqrafik
davranış vә iqtisadi

556 Şirkәtin makromühitinә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

Bütün cavablar sәhvdir
demoqrafik, iqtisadi, tәbii, texnoloji, siyasi vә mәdәni
iqtisadi, tәbii, texnoloji vә siyası
demoqrafik, iqtisadi, tәbii, istehlakçının ehtiyacı
iqtisadi, tәbii, texnoloji, siyası vә mәdәni

557 Aşağıdakılardan hansılar marketinq menecmentin konsepsiyası hesab edilmir?
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•

Bütün cavablar sәhvdir
Mәhsul
Satış
İstehsal
Korporativ idarәetmә

558 Şәxsi satış texnikasının әlamәtdar keyfiyyәtlәri hansılardır?

•

Şәxsi xarakter, cazibәdarlıq, hәqiqilik
Hәqiqilik, geniş kütlә, nәzәri cәlbetmә.
Cazibәdarlıq, mәlumatlılıq, bazarlığa dәvәt.
Şәxsi xarakter, münasibәtlәrin yaranması, cavab reaksiyasına sövqetmә.
Öyüdvermә, tәsirlilik, simasızlaşma.

559 Sonuncu istehlakçıya satış nәdir?

•

Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.
Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır.
Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır.
Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.

560 Texniki satış nәdir?

•

Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır.
Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır
Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.

561 Missioner satış nәdir?

•

Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır
Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır.
Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.

562 Şәxsi satış nәdir?

•

Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.
Poçtla, telefonla satışdır.
Birbaşa satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsi ilә satışdır.
Ticarәt avtomatları ilә satışdır.

563 Satışın stimullaşması kimlәrә tәtbiq olunur?

•

Ali icraedici orqanlara vә reklam agentlәrinә.
Mühәndistexniki heyәtә, ticarәt agentlәrinә.
Xarici tәrәfdaşa, vasitәçiyә, beynәlxalq müşahidәçiyә.
Alıcıya, vasitәçiyә vә satıcılara.
Satışın stimullaşması proqramını hazırlayan heyәtә.

564 Mükafat nәdir?
Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә alıcıya müәyyәn qәnaәtin tәklif edilmәsidir.

•
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•

Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi aşağı qiymәtә vә ya pulsuz tәklif olunmasıdır.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.

565 Güzәştli qiymәtlә qablaşma nәdir?

•

Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi tәklif olunan әmtәәdir.
Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә alıcıya müәyyәn qәnaәtin tәklif edilmәsidir.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.

566 Kupon nәdir?

•

Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi tәklif olunan әmtәәdir
Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә istehlakçıya müәyyәn qәnaәtin tәklif olunmasıdır
Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.

567 Satışın stimullaşması nәdir?

•

Satışın, xüsusilә istehlakçı bazarlarındakı satışın stimullaşmasıdır
Xarici tәrәfdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi vasitәsidir.
Stimullaşma proqramının hazırlanmasıdır.
Alıcıların mal alışına cәlb etmәk üçün tәtbiq olunan sövqedici amillәrdir.
Pressrelizlәrin paylanması üçün ixtisaslaşmış nәşriyyatdır.

568 Dövlәt sәviyyәsindә ilk Pablik Rileyşnz kompaniyası nә vaxt, harada keçirilib?

•

1988ci ildә ABŞda.
1912ci ildә ABŞda.
1901ci ildә İngiltәrәdә.
1911ci ildә ABŞda.
1918ci ildә Almaniyada.

569 Pablik Rileyşnz nәdir?

•

Xarici bazarın ictimaiyyәt ilә әlaqә üsuludur.
Xarici tәrәfdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi vasitәsidir.
Әmtәә vә xidmәtlәrin xarici bazara irәlilәdilmәsi prosesidir.
Firmanın müsbәt imicinin yaradılmasına vә qorunub saxlanmasına yönәlәn fәaliyyәtdir
Pressrelizlәrin paylanması üçün ixtisaslaşmış nәşriyyatdır.

570 Rәqabәt reklamı nәdir?

•

әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn reklamdır
istehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn canlandırılması vә onu әmtәәni yada salmağa
mәcbur etmәk olan reklamdır
istehsalçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan reklamdır
firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır

571 Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsindә әn geniş yayılmış üsullarına aşağıdakıların hansı aid deyil?

•

әmtәәnin surәtinin imicinin yaradılması, reklamın tәşkil olunması
dilerlәrin müsabiqәlәrinin tәşkil olunması
әvvәlcәdәn danışılmış hәcmdә әmtәә partiyalarına qiymәtdә güzәştlәrin edilmәsi
müәyyәn sayda әmtәә alması şәrtilә vasitәçiyә danışılmış sayda әmtәә vahidinin pulsuz tәqdim olunması
dilerlәrin qurultaylarının tәşkil olunması
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572 Malgöndәrәnlәrlә bağlı olan proseslәri qurarkәn aşağıdakı suallara cavab vermәk lazımdır:

•

keyfiyyәtin monitoringi sistemi mövcuddurmu
standart proseslәr dәsti mövcuddurmu
malgöndәrәnlәrin seçimi meyarı sәnәdlәşdirilirmi
bütün cavablar düzdür
malgöndәrәnlәrin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin göstәricilәr sistemi mövcuddurmu

573 4P modeli kimin adı ilә bağlıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Filip Kotler
Cek Makkartni
Jerom Makkarti
Con Armstronq

574 Marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsindә aşağıdakı şәxslәrdәn hansılar daha çox mәsuliyyәt daşıyır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Satıcı
Marketinq direktor
Alıcı
Planlaşdırma şöbәsi müdiri

575 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
Marketinq ehtiyac vә tәlәbatlarını ödәmәsi üçün sosial vә idarәetmә prosesidir
Marketinq tәqdimatdır
Marketinq sadәcә malların bazarda satışıdır
Marketinq reklamdır

576 Mәn 10 ayda bir telefonumu dәyişirәm, hәr dәfә tәxminәn 150 manat dәyәrindә bir telefon alıram, ilk
telefonumu 20 yaşımda aldığımı vә 65 yaşımacan telefon işlәdәcәyimi nәzәrә alaraq, Mobitel üçün ömür
boyu müştәri dәyәrini hesablayın.

•

3400
12000 manat
8100 manat
8500 manat
6750 manat

577 Xidmәt 

•

Bütün cavablar doğrudur
satış üçün tәklif olunan fәaliyyәt, fayda vә ya alıcının razı salınması, hәmçinin heç bir әşyaya fiziki sahibliklә
nәticәlәnmәyәn mәhsullar
istehlak vә ehtiyacı ödәyә bilәn vә bazarın diqqәtinә yönәlәn bir şeydir
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
bütün cavablar sәhvdir

578 CocaCola şirkәti üçün marketinq vasitәçisi saymaq olmaz...

•

Bütün cavablar doğrudur
McDonalds restoranı
Topdan satış şirkәti
Neptun supermarketi
Azersun şirkәti
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579 Beynәlxalq reklamın hüquqi uyğunlaşması nәdir?

•

Beynәlxalq bazarda reklama görә cavabdehliyi yerli şirkәtin öz üzәrinә götürmәsidir.
TV çarxlarının davamiyyәtinә, nümayiş vaxtına hüquqi yanaşmadır.
Cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının xüsusiyyәtlәri vә sәviyyәsidir.
Hәm milli, hәm dә xarici reklamverәnlәrә aid olan reklam tәcrübәsinә münasibәtdә qanunverici tәlәblәrә әmәl
olunmasıdır.
Standartlaşmış reklamın mәnfi qәbul edilmәsinә görә tәtbiq olunan hüquqi uyğunlaşmadır.

580 Beynәlxalq reklam hansı formada hәyata keçirilir?

•

İkiqat uyğunlaşdırılmış, hüquqi uyğunlaşmış
Tamamilә uyğunlaşmış, hüquqi uyğunlaşmış
Tam standartlaşmış, yerli uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.
Reklamı tamamilә standartlaşdırılır, hissәhissә standartlaşdırılır, milli şәraitә uyğunlaşmış formada.
Qismәn uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.

581 Standartlaşmış reklam nә vaxt effektlidir?

•

Әmtәәnin üstünlüyü istәnilәn ölkәdә eyni ilә qarşılanmadığı halda.
İşsizlik xüsusiyyәtli әmtәәlәr üçün.
Milli xüsusiyyәtlәrә çox bağlı әmtәәlәr üçün.
Universal tәlәbat malları üçün effektlidir.
İstifadәsi adәt halını almamış әmtәәlәri reklam etmәk üçün.

582 Reklamın standartlaşmasının mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Reklamın standartlaşması vә uyğunlaşması arasındakı seçimi.
Müxtәlif ölkә bazarlarına sinxron çıxışı tezlәşdirmәk.
Reklamın istehsalına xәrclәrin azaldılması.
Әmtәәnin beynәlxalq imicinin yaradılması.
İstehlakçının bir ölkәdәn digәrinә hәrәkәti vә KİVdә mәlumatın qarışdırılmasından kәnar qaçmaq.

583 Beynәlxalq reklamın aktual problemi nәdir?

•

Әmtәәnin beynәlxalq imicinin yaradılması.
Reklamın istehsalına xәrclәrin azaldılması.
Müxtәlif ölkә bazarlarına sinxron çıxışı tezlәşdirmәk.
Reklamın standartlaşması vә uyğunlaşması arasındakı seçimidir.
İstehlakçının bir ölkәdәn digәrinә hәrәkәti vә KİVdә mәlumatın qarışdırılmasından kәnar qaçmaq.

584 Elektron reklam vә telemarketinq yayılma imkanı nә ilә mәhdudlaşır?

•

Sәyahәt edәnlәrin sayı ilә.
Televizora baxanların sayı ilә.
Piyadaların, avtomobillәrin sayı ilә.
Ölkәnin iqtisadi vә texniki inkişaf sәviyyәsi ilә.
Nәqliyyatdan istifadә edәnlәrin sayı ilә.

585 Nәqliyyatda reklam hansı ölkәlәr üçün aktualdır?

•

Piyadaların az olduğu ölkәlәrdә
Piyadaların vә avtomobillәrin çox olduğu ölkәlәrdә.
Turizmin inkişaf etdiyi ölkәlәrdә.
Bütün bunların hamısında.
Şәxsi avtomobillәr az olan ölkәlәrdә.

586 Beynәlxalq bazarda KİVin istifadә mәhdudiyyәtlәri hansılardır?

•

Ödәnilmә şәrtlәri, yerlәşmә şәrtlәri, beynәlxalq nәşrlәrin mәhdudiyyәtlәri.
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•

Reklamın reqlamentlәşmә, proteksionizm, monopolizasiya.
Әldә olunmuş gәlirlәrin xәrclәnmәsi problemi.
Әhatәolunma haqqında mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü problemi
Xәrclәrin sәviyyәsi, mәqsәdli auditoriyanın seçilmәsi.

587 Mәqsәdli bazar seqmentindә 800 min ailәnin televizoru var. Amma reklam yerlәşdirmәk istәdiyimiz
proqrama 160 min ailә baxır. Radio vә televiziyada reklam auditoriyasının әhatә olunması kriteriyası
hansıdır?

•

50
20
30
40
60

588 EDI mahiyyәti ibarәtdir

•

elektron mәlumat mübadilәsi portunun yaradılması
standartlaşdırılmış sәnәdlәrin yaradılması vә onların sonradan avtomatlaşdırılmış işlәnilmә üçün rahat hala
salınması
ticarәt proseslәrinin hәyata keçirilmәsi
açıq sistemlәrә yönәldilmә
özәl müәssisәlәr tәrәfindәn elektron texnologiyalara әsaslanan hәll yollarından istifadә olunması

589 EDI k әsas üstünlkülәrinә aiddir:

•

bütün cavablar düzdür
operativlik
düzlük
qәnaәtcillik
dәqiqlik

590 Kommersiya müәssisәsinin işinin sәmәrәsinin әn mühüm göstәricisi nәdir?

•

gәlirlilik vә xalis gәlirdir
tәdavül xәrclәridir
әmәliyat mәnfәәtdir
operativ mәnfәәtdir
mәnfәәtdir

591 Firmanın iş planı layihәlәri hansı şöbәlәr tәrәfindәn hazırlanır?

•

koordinasiya, mәtbuat, mediya, pablik rileyşinz şöbәlәri tәrәfindәn
tәdqiqatlar şöbәsi, maddi texniki tәchizat şöbәsi tәrәfindәn
yeni әmtәәlәrin yaradılması, reklam, ictimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәsi tәrәfindәn
direktorlar şurası vә ümumi iclas tәrәfindәn
marketinq, plananalitik, alqısatqı koordinasiya şöbәlәri tәrәfindәn

592 Müәssisәlәrin kommersiya fәaliyyәti dedikdә nә başa düşülür?

•

alqısatqı
istehsal, emal, alqısatqı
istehsal, emal
fәrdi istehsal vә satış
istehsal vә alqısatqı

593 Balans nәdir?
balans iki hissәdәn ibarәtdir
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•

balans aktiv vә passiv hesabların birillik dәyәrlәrinin üstüstә düşmәsidir
balans rüblük hesabların 2ci elementi
balans biznes planı tәrkib hissәsidir
tәrtib olunan günә müәssisәnin vәziyyәtini әks etdirәn bütün aktiv vә passiv hesabların yekun cәdvәlidi

594 Nәyә görә uzaqgörәn şirkәtlәr İnternetin kütlәvi texnoloji strukturundan istifadә etmirlәr?

•

istehsala çәkilәn xәrclәrә qәnaә etmәk üçün
düzgün cavab yoxdur
öz sәhmçilәrinә görә
maksimal mәhsuldarlığa görә
öz sәhmçilәrinә görә

595 Balansın aktivinә hansı maddәlәr daxildir?

•

nәğd pul, qiymәtli kağızlar, debitor borclar, maliyyә planı
nәğd pul, uzunmüddәtli investisiyalar, marketinq büdcәsi
nәğd pul, әsas fondlar, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, uzunmüddәtli investisiyalar, әsas kapital, qeyrimaterial aktivlәri

596 Biznesplan әsas hansı vәzifәlәri hәll etmәyә imkan verir?

•

istehlak bazarının tutumunu, inkişaf perspektivlәrini öyrәnmәk, müәssisәnin xәrclәrini qiymәtlәndirmәk, gәlirlәr
hesabına nәzәrdә tutulan mәnfәәti әldә etmәyә imkan verәn qiymәt әmәlәgәlmә variantlarını müәyyәnlәşdirmәk,
neqativ amillәri aşkar etmәk, onların aradan qaldırılması yollarını müәyyәn etmәk
illik fәaliyyәtin yekun göstәricilәrini öyrәnmәk
müәssisәnin xәrc vә gәlirlәrini әlaqәlәndirmәk
tәsәrrüfat fәaliyyәtini iqtisadi tәhlil etmәk
xarici iqtisadi fәaliyyәti әsaslandırmaq üçün tәdiyyә balansını qurmaq

597 İnternetin ödәniş sisteminin miqyaslaşdırılması tәlәbi onu nәzәrdә tutur ki:

•

sistem, elektron ödәnişlәrin müxtәlif kateqoriyalarına xidmәt göstәrilmәsi imkanını nәzәrdә tutmalıdır
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
sistem, istifadә olunan ödәniş vasitәlәrinin sayının artması imkanını nәzәrdә tutmalıdır
sistem, ondan istifadә edәn alıcıların vә satıcıların sayının artması imkanlarını nәzәrdә tutmalıdır

598 Xarici mühitә münasibәti nәzәrә almaqla elektron kommersiya әmәliyyatlarının mümkün olduğu
mövcud bisnesproseslәri bölmәk olar:

•

sәnәd dövriyyәsi
daxili vә xarici proseslәr
bütün cavablar düzdür
müştәri ilә әlaqәnin axtarışı, müәyyәn olunması vә saxlanılması proseslәri
elektron ödәniş

599 Hakimiyyәt qurumları elektron kommersiya texnologiyalarından aşağıdakılar üçün istifadә edә bilәrlәr:

•

bütün cavablar düzdür
öz fәaliyyәtlәrinin effektivliyini artırmaq üçün
vergi ödәyicilәrinә göstәrilәn xidmәtlәrin siyahısını genişlәndirmәk üçün
vergi qoyuluşunun sәviyyәsinin azalması
vergi ödәyicilәrinin hәvәslәndirilmәsi

600 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt formasında tәşkil olunmuş firmanın ali rәhbәr orqanı nә hesab olunur?
direktorluq
departament rәisi
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•

payıların ümumi gәrargahı
sәhmdarların ümumi iclası
mәrkәzi apparat

601 Kommersiya xidmәtlәrinin quruluşu nәdәn asılıdır?

•

müәssisәnin әsas fәaliyyәt növündәn
sahibkarın işә yanaşma tәrzindәn
idarәetmә strukturundan
iqtsadi, siyasi, mәdәni amillәrdәn
auditorlardan, iqtisadçılardan

602 Kommersiya planlaşması müddәtә görә necә bölünür?

•

qısa, orta
uzunmüddәtli vә orta müddәtli
cari, perspektiv
qısa, orta vә mövsümi
qısa, orta vә uzun müddәtli

603 Biznesplanın bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

istehlak bazarının tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsi
әsas fәaliyyәt növlәrinin izahı
bir әmtәәyә görә fond tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsi
marketinqtexniki baza, maliyyә planı
marketinq işlәri

604 Reklam şöbәsinin funksiyaları hansılardır?

•

malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar haqqında
mәlumatın hazırlanması
tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir
firmanın reklam bölgüsünün sürәtlәndirilmәsi, reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam
kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam materiallarının müstәqil paylanması
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib
hazırlayır

605 Operativ kommersiya qruplarının xüsusiyyәtlәrinә nәlәr daxildir?

•

reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması
hәr bir qrup 24 nәfәrdәn ibarәt olur, rәsmi rәhbәr tәyin olunmur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә
qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib
hazırlayır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar haqqında
mәlumatın hazırlanması
tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir.

606 Alış vә satış koordinasiya şöbәsi hansı funksiyaları hәyata keçirir?

•

müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib
hazırlayır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar haqqında
mәlumatın hazırlanması
bu şöbә tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir vә operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә
yetirilmәsinә nәzarәt edir
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
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reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması

607 Nәqliyyat vә gömrük әlavәlәri şöbәsi nәdir?

•

rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar haqqında
mәlumatın hazırlanması
bir qayda olaraq operativ kommersiya qruplarının vә başqa şöbәlәrin müraciәtinә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә
satılan әmtәәlәrin nәqliyyatlaşdırılmasının әn qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib hazırlayır
tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir
reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması

608 Marketinq vә qiymәt şöbәsinin vәzifәlәrinә nә daxildir?

•

tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır]
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib
hazırlayır
reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması
bazarın inkişaf proqnozu, malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin tәhlili,
dәyişdirilmәsi, әmtәәlәrin tәkmillәşdirilmәsi, yeni bazarlar haqqında mәlumatın hazırlanması

609 Kommersiya müәssisәsinin әsas maliyyә sәnәdlәrinә nәlәr daxildir?

•

mәnfәәt balansı, debitor vә kreditorlarla hesablaşmalar
balans, mәnfәәt vә itkilәrin hesabatı
maliyyә aktivlәri
balans, akkreditivlәr
tәdiyyә balansı, ticarәt balansı

610 Kommersiya alqısatqı xidmәtinin strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsindә әsas moment nәdir?

•

digәr kommersiya şәrtlәri vә zәmanәtlәridir
operativ kommersiya işçilәri vә onların qruplarının optimal ixtisaslaşdırılmasıdır
operativ kommersiya işçilәrinin bazar seqmentini daha dәrindәn öyrәnmәsidir
satış vә alış şәrtlәri mәhdudiyyәtlәridir
satış vә alış şәrtlәri mәhdudiyyәtlәridir

611 Mәnfәәt vә hansı mövqelәr әks olunur?

•

istehsal vә satış
alqı vә satqı
istehsal xәrjlәri vә mәnfәәt
mal alışı vә ehtiyatların sәrfi
mal dövriyyәsi vә mәsrәflәr

612 әmәliyyat mәnfәәti nәdir?

•

xalis mәnfәәtlә tәdavül xәrclәrinin jәmindәn ibarәtdir
ticarәt әlaqәlәri ilә tәdavül xәrclәri arasında fәrqdәn ibarәtdir
rentabelliyin mal dövriyyәsinә nisbәtidir
istehsal xәrclәrindәn әlavә dәyәr vergisini çıxdıqdan sonra qalan hissәdi
mәnfәәtdәn әlavә dәyәr vergisini çıxdıqdan sonra qalan hissәdi

613 Balans mәnfәәti necә hesablanır?
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•

әmәliyyat mәnfәәtindәn tәdavül xәrclәrini çıxmaqla
planlaşdırılmaya itkilәrin çıxılması ilә
nәzәrdә tutulan vә tutulmayan itkilәri çıxmaqla
sair planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan gәlirlәri vә xәrclәri nәzәrә almaqla hesablanır
әmәliyyat mәnfәәtinin üzәrinә gәlmәklә tәdavül xәrclәrinin

614 Tәdavül xәrci nәdir?

•

müәssisәlәrin bütün xәrclәrinin cәmidir
istehsal vә satış prosesinin maya dәyәridir
istehsal xәrclәridir
kommersiya işinin sәmәrәliliyinin keyfiyyәt göstәricisidir
istehsal vә emal sәnayesinin әsas xәrclәridir

615 Kommersiya işinin sәmәrәsini qiymәtlәndirәrkәn nәlәr әhәmiyyәtlidir?

•

bir icarәyә düşәn mәnfәәtinmәblәği
mәnfәәtlә çәkilәn xәrclәrin müqayisәsi
rentabellilik
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsi
mәnfәәtin әmәk haqqı fonduna nisbәti

616 әmtәәlәrin dövriyyә sürәti nәdir?

•

әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin mal dövriyyәsinә nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin nomenklaturaya nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin әmәk haqqı fonduna nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin mәnfәәtin mәblәğinә nisbәtidir.
әmtәәlәrin dövretmә sürәtini vә ya әmtәә ehtyatlarının satıldığı müddәti göstәrir

617 Dövriyyәyә görә gün hesabı ilә mal dövriyyәsi sürәti necә hesablanır?

•

mal dövriyyәsinin tәdavül xәrclәrinә nisbәtilә
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün orta günlük dövriyyәyә bölmәklә
orta әmtәә ehtiyatlarını bir gunlük dövriyyәyә bölmәklә
orta әmtәә ehtiyatlarını illik dövriyyәyә bölmәklә
mal qalıgı әmtәә ehtiyatlarına bölünmәklә

618 Ticarәt müәssisәsinin fәaliyyәtinin son nәticәsi nәdir?

•

alınmış әmtәәnin dәyәridir
satılmış әmtәәnin dәyәridir
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsidir
orta әmtәә ehtiyatlarını dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün dәyәridir

619 OBI standartının әsas ideyası:

•

elektron mәlumat mübadilәsi portunun yaradılması
açıq sistemlәrә yönәldilmә
özәl müәssisәlәr tәrәfindәn elektron texnologiyalara әsaslanan hәll yollarından istifadә olunması
standartlaşdırılmış sәnәdlәrin yaradılması vә onların sonradan avtomatlaşdırılmış işlәnilmә üçün rahat hala
salınması
ticarәt proseslәrinin hәyata keçirilmәsi

620 Müdafiәnin tәmin olunması prinsipi, yәni qorunmanın tәmin olunması zamanı kimin, nә vaxt, harada vә
necә tәhlükәsizlik obyektinin tәhlükәsizliyini pozmaq cәhdinin namәlum olması ilә şәrtlәnәn prinsip, nәyi
әks etdirir:
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•

minimal risk prinsipini
qanunilik prinsipini
hamının hamıdan qorunması prinsipini
qeyrimüәyyәnlik prinsipini
şәxsi mәsuliyyәt prinsipini

621 Müdafiәnin tәmin olunması prinsipi, yәni bütün münasibәt subyektlәrinin bütün tәhlükә növlәrinә qarşı
müdafәsinin tәmin olunması prinsip, nәyi әks etdirir:

•

qeyrimüәyyәnlik prinsipini
hamının hamıdan qorunması prinsipini
minimal risk prinsipini
qanunilik prinsipini
şәxsi mәsuliyyәt prinsipini

622 Kompüter cinәyәtkarlığına müqavimәt göstәrmәk çәtindir vә bu da aşağıdakılar ilә izah olunur:

•

problemin yeniliyi vә mürәkkәbliyi ilә
sübut vә dәlillәrin toplanmasının vә onların hüquqi tәrәfdәn rәsmilәşdirilmәsinin çәtinliyi ilә
bütün cavablar düzdür
kompüter cinayәtinin dәrhal müәyyәn olunmasının vә cinayәtkarın identifikasiya olunmasının çәtinliyi ilә
uzaqdan daxil olma yolu ilә cinayәti hәyata keçirmә imkanının olması ilә

623 Kompüter cinәyәtkarlığına müqavimәt göstәrmәk çәtindir vә bu da aşağıdakılar ilә izah olunur:

•

problemin yeniliyi vә mürәkkәbliyi ilә
bütün cavablar düzdür
kompüter cinayәtinin dәrhal müәyyәn olunmasının vә cinayәtkarın identifikasiya olunmasının çәtinliyi ilә
uzaqdan daxil olma yolu ilә cinayәti hәyata keçirmә imkanının olması ilә
sübut vә dәlillәrin toplanmasının vә onların hüquqi tәrәfdәn rәsmilәşdirilmәsinin çәtinliyi ilә

624 Tez xarab olan mәhsullar mәnşәyinә görә necә qruplaşdırılır?

•

әrzaq malları,siqaretlәr, duz vә s.
bitgi mәnşәli, heyvanat mәnşәli, tәdarük edilmiş k/t mәhsulları
bitgi mәnşәli, heyvanat mәnşәli, emal edilmiş mәhsul yüklәri, canlı bitki yüklәri
heyvanat mәnşәli tez xarab olan mәhsullar
emal edilmiş mәhsul yüklәri

625 Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansılar fәrdi marka adlarına әmәl edir?

•

“Cocacola”, “Elen Kerts”
“Prokter End Qemble”, “Unilever”
“Nestle”, “Prokter & Qemble”
“Ceneral Elektrik”, “Sears”
“Ceneral Elektrik”, SEB Qroup”

626 Marka nişanı nәdir?

•

istehlakına әmәk sәrf olunan hәr şey
markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilinmәyәn hissәsidir (rәmz, rәsm, fәrqlәndirici rәng vә ya özünәmәxsus
şrift tәyinatı)
maddi resursların dövlәtin mülkiyyәtindә olduğu şәraitdә mәrkәzlәşdirilmiş planlaşmanı tәmin edәn idarә heyәti
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxs
hәrhansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәәlәrini yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunlara rәqiblәrin
әmtәәlәri vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların birlәşmәsidir

627 Daxili tara nәdir?
nәqliyyatda daşımalar zamanı istifadә edilәn xüsusi taralardır
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•

anbarlarda malların uzunmüddәt saxlanması üçün istifadә olunan taradır
daxili tara (butılka, banka, flakon, qutu, paket) malın bilavasitә alıcıya çatdırıldığı istehlak tarasıdır
daxili tara nәqliyyat tarası olaraq, daxili tarası olan vә yaxud olmayan malların daşınması vә saxlanması üçün
istifadә edilәn taradır
daxili tara içәrisinә qoyulmuş içliklә 1509000lә tәsdiqlәnmiş formadı

628 Xarici tara nәdir?

•

bәrk formada olan nәqliyyat tarasıdır
müәyyәn bir müәssisәnin sәrәncamında olan inventarlarda
xarici tara içәrisinә qoyulmuş içliklә 1509000lә tәsdiqlәnmiş formadı
xarici tara nәqliyyat tarası olaraq, daxili tarası olan vә yaxud olmayan malların daşınması vә saxlanması üçün
istifadә edilәn taradır
daxili tara (butılka, banka, flakon, qutu, paket) malın bilavasitә alıcıya çatdırıldığı istehlak tarasıdır

629 Materialına görә taraların tәsnifatı

•

dәri, polimer, karton, kağız
taxta, karton, kağız, parça, dәri, polimer
taxta, karton, parça, polimer, kombinәlәşmiş tara, şüşә, metal
metal, şüşә, taxta, selofan
kağız, parça, dәri, saman

630 Qablaşma nәdir?

•

özünәxidmәtә zәruri şәrait yaradır
malları әtraf mühitin zәrәrli tәsirindәn qoruyur
qablaşma malın üzәrinә cәkilәn polietilen örtükdür
anbar vә nәqliyyat әmәliyyatlarını asanlaşdırır
reklam funksiyasını hәyata keçirir

631 Müdafiәnin tәmin olunması prinsipi, yәni qorunmanın tәmin olunması zamanı kimin, nә vaxt, harada vә
necә tәhlükәsizlik obyektinin tәhlükәsizliyini pozmaq cәhdinin namәlum olması ilә şәrtlәnәn prinsip, nәyi
әks etdirir:

•

hamının hamıdan qorunması prinsipini
qanunilik prinsipini
minimal risk prinsipini
şәxsi mәsuliyyәt prinsipini
qeyrimüәyyәnlik prinsipini

632 Müdafiәnin tәmin olunması prinsipi, yәni bütün münasibәt subyektlәrinin bütün tәhlükә növlәrinә qarşı
müdafәsinin tәmin olunması prinsip, nәyi әks etdirir:

•

qeyrimüәyyәnlik prinsipini
şәxsi mәsuliyyәt prinsipini
hamının hamıdan qorunması prinsipini
minimal risk prinsipini
qanunilik prinsipini

633 İnformasiya texnologiyalarının yaranması nә ilә bağlıdır:

•

ilk elektron kompüterin yaradılması ilә
ilk hesablama maşınının yaradılması ilә
ilk proqramlaşdırılan rәqәmli hesablama qurğusu olan Z3 yaranması ilә
ikili hesablama sisteminin meydana çıxması ilә
ilk kommersiya kompüterinin yaradılması ilә

634 Beynәlxalq kommersiya istifadәsi üçün elektron mәlumatla mübadilә haqqında nümunәvi Saziş
aşağıdakıları hissәlәr malikdir:
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•

mübadilә haqqında nümunәvi saziş; Sazişin ayrıayrı müddәalarını dәqiqlәşdirәn izah (şәrh); Texniki әlavәnin
elementlәrinin nәzarәt siyahisi; tәtbiq sahәsi vә strukturu; kommunikasiyalar vә fәaliyyәt; ümumi әsaslar
mübadilә haqqında nümunәvi saziş; Sazişin ayrıayrı müddәalarını dәqiqlәşdirәn izah (şәrh); Texniki әlavәnin
elementlәrinin nәzarәt siyahisi; tәtbiq sahәsi vә strukturu; ümumi әsaslar
mübadilә haqqında nümunәvi saziş; Sazişin ayrıayrı müddәalarını dәqiqlәşdirәn izah (şәrh); Texniki әlavәnin
elementlәrinin nәzarәt siyahisi
mübadilә haqqında nümunәvi saziş; Sazişin ayrıayrı müddәalarını dәqiqlәşdirәn izah (şәrh); Texniki әlavәnin
elementlәrinin nәzarәt siyahisi; tәtbiq sahәsi vә strukturu
bütün cavablar düzdür

635 Aşağıdakılardan hansısı elektron ticarәtin inkişafı üzrә proqramın mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün hәll
olunması zәruri olan mәslәlәrә aid edilmir:

•

müasir İKT istifadә etmәklә daxili vә idarәlәrarası sәviyyәdә dövlәt vә bәlәdiyyә orqanlarının qarşılıqlı
tәsirlәrinin, tәsәrrüfat subyektlәri ilә vәtәndaşlar arasında kommunikasıyanın effektivliyinin tәmin olunması
birbaşa tәsir qanunlarına әsaslanan İKTnin effektiv normativhüquqi bazasının formalaşdırılması
tәhsil sisteminin müasirlәşdirilmәsi hesabına kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanmasının sәviyyәsinin
qaldırılmasının tәmin olunması
İKTnin müstәqil KİVlәrin peşәkar fәaliyyәtinә tәtbiq olunması yolu ilә onların inkişafı üçün әlavә stimulların
yaradılması
tәşkilatiinstitusional tәdbirlәr әsasında informasiyakommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadәnin
miqyasının, onun effektivliyinin vә istifadә olunmasının aşağı salınması üçün şәraiti tәmin etmә

636 Fәrdi marka adı ilә yanaşı ticarәt markasının da verilmәsinә hansı firma әmәl edir?

•

“Nestle”, Carrefour
“Ceneral Elektrik” “Cocacola”
“Kelloq” “Ford motors”
“Nestle”, “Elen Korts”
“Carrefour”, “Tutti Frutti”

637 Kollektiv işarә nәdir?

•

tәsәrrüfat assosasiyası vә digәr könüllü birliklәrin buraxdığı eyni keyfiyyәtli vә ya oxşar xüsusiyyәtlәr olan
әmtәәlәrin mahiyyәti üçün tәyin edilmiş mal nişanı kollektiv işarә adlanır
maddi resursların dövlәtin mülkiyyәtindә olduğu şәraitdә mәrkәzlәşdirilmiş planlaşmanı tәmin edәn idarә heyәti
vәtәndaşların könüllü birgә tәsәrrüfatçılığına rәhbәrliklik etmәkdir
tәsәrrüfat müstәqilliyini qoruyan şәxslәrin idarә edilmәsi
bir peşәyә mәnsub adamların ittifaqının idarә edilmәsi

638 Marka nәdir?

•

müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxslәrin nişanları
istehlakına әmәk sәrf olunan hәr bir әmtәә mәhsul, keyfiyyәt daşıyıcısıdır
markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilinmәyәn hissәsidir (rәmz, rәsm, fәrqlәndirici rәng vә ya özünәmәxsus
şrift tәyinatı)
hәrhansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәәlәrini yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunlara rәqiblәrin
әmtәәlәri vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad, termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların birlәşmәsidir
firmanın hüquqi әsasda tәsdiqini tapmış proqram

639 Tara nәdir?

•

malın xaricinә 3 qatda örtüyün çәkilmәsi
mәhsulun dәyәrinә tәsir edәn vasitә
malın ölçülәrinә, konsistensiyasına uyğun qablaşma
әmtәәnin netto vә brutto çәkisi arasındakı fәrqdir
malınkeyfiyyәtinin qorunub saxlanmasına xidmәt edәn qablaşma

640 Konstruksiyasına görә taraların tәsnifatı
sökülmәyәn, qatlanmayan, açıq
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•

dağılan, yığılan, açıq, qapalı
sökülmәyәn, sökülәn, qatlanan
üstüstә qalaqlanmış, bәzәn sökülә bilәn
qatqat yığıla bilәn

641 Xarici tәsirlәrin müqavimәtinә görә taralar necә tәsniflәşdirilir?

•

üstüstә yığıla bilәn, bәrk
bәrk, yarımbәrk, yumşaq
dağılan, yığılan
bәrk, yarımbәrk, yumşaq
sökülmәyәn, yarımbәrk

642 İnventar tara nәdir?

•

açıq, qapalı, qatlanan formada tәtbiq edilәn taradı
tara sәrbәstdirsә o inventar taradır
tara müәyyәn bir müәssisәnin sәrәncamındadırsa, ona inventar tara deyilir
inventar tara xarici qablaşmada istifadә edilәn taradır
bәrk, yarımbәrk formada olan taradır

643 Tәyinatına görә taraların tәsnifatı?

•

daxili tara, nәqliyyat tarası
nәqliyyat tarası, şüşә tara
xarici vә daxili tara
xarici tara, flakonlar
şüşә tara, daxili vә xarici tara

644 Alıcılar vә satıcılar üçün üstünlüklәr nәzәn ibarәtdir?

•

sövdәlәşmәnin keçirilmәsinin sәmәrәliliyinin artmasında
qlobal bazarda
vaxta qәnaәt edilmәsi
bütün cavablar düzdür
mәsrәflәrin aşağı salınması

645 İnternetin inkişaf tarixinin mәrhәlәlәri

•

1969,1979,19891990
19691972, 19731974,1985,1990
19661969, 19731974,1980,1985,19891990
19691972, 19731974,1980,1985,19891990
1969,1980,1990

646 Fiziki mәkanda deyil, İnternet mәkanında mövcud olan vә ümumi maraqları bölüşdürәn insan
cәmiyyәtlәri necә adlanır?

•

düzgün cavab yoxdur
biznes adamlarının cәmiyyәti
әvvәllәr alışı hәyata keçirmiş istehlakçıların cәmiyyәti
virtual cәmiyyәt
mәqsәdli cәmiyyәt

647 EDI özündә hansı üç istiqamәti uzlaşdırır?
biznes, mәlumatların işlәnilmәsi, vәsaitlәrin idarәedilmәsi
tarix, mәlumat bazası, kommersiya
biznes, idarәetmә, informasiya

•
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•

biznes, mәlumatların işlәnilmәsi vә mübadilәsi
idarәetmә, informasiya, kommersiya

648 İnternetdәn harada daha fәal istifadә olunur?

•

ABŞ
Almaniya
Yaponiya
Cәnubi Koreya
Kanada

649 Hansı ölkәdә informasiya texnologiyaları sahәsinin Ümumi Milli Mәhsulda daha çöx payı vardır

•

Böyük Britaniya
Avropa Birliyi
Yaponiya
ABŞ
İsveç

650 Neçәnci ildә ilk dәfә olaraq fәrdi kompüterlәrin istehsalı hәcmı avtomobillәrin istehsalı hәcmlәrini ötüb
keçmişdir

•

1945
1995
1987
1993
1956

651 Fәrdi kompüterin sәlәfi bazara nә vaxt çıxıb?

•

1888
1987
1978
1974
1956

652 Hazırda hansı ölkәlәr informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları sahәsindә irәlidә gedirlәr?

•

İspaniya
Böyük Britaniya
Yaponiya
ABŞ vә Avropa
Fransa

653 Elektron kommersiyanın inkişafına neqativ tәsir göstәrmәyәn amillәr

•

inkişaf etmiş ölkәlәrlә müqayisәdә İnternetә çıxışı olan tәsәrrüfat subyektlәrinin sayının aşağı faizi
elektron kommersiyanın texnologiyalarından istifadә olunmanın bir sıra hüquqi tәrәflәrinin hәll olunmaması
sövdәlәşmәlәrin müşayiәt olunması üçün lazım olan maliyyә infrastrukturunun әhәmiyyәtli dәrәcәdә inkişaf
etmәmәsi
inkişaf etmiş ölkәlәrlә müqayisәdә İnternetә çıxışı olan tәsәrrüfat subyektlәrinin sayının yüksәk faizi
biznesin effektivliyinin elektron kommersiya sferasından kәnarda yerlәşәn potensial imkanlarının әhәmiyyәtli
dәrәcәdә olması

654 Elektron kommersiyanın inkişafına tәsir göstәrmәyәn amillәr
ticarәt münasibәtlәrinin iştirakçılarının informasiyasını vә informasiya tәhlükәsizliyini tәmin elәyәn texniki
hәllәrin vә vasitәlәrin mövcudluğu
banklararası vә müştәri әmәliyyatlarına distant xidmәt olunmasına yönәldilmiş bank texnologiyalarının
mövcudluğu
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•

lazımi texniki vә texnoloji bazanın dinamik inkişafı
ölkәnin dünya informatik vә iqtisadi proseslәrә inteqrasiya etmә dәrәcәsinin aşağı salınması zәruriliyi

655 Elektron kommersiyanın yeni әlverişli ilmkanları özündә nәyi әks etdirmir?

•

tәlәbә qarşı cәld münasibәt (reaksiya) göstәrilmәsini
qlobal mövcudluq (iştirak etmә) vә qlobal seçim
satışların fәrdilәşdirilmәsini
rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artmasını
rәqabәt qabiliyyәtliliyinin aşağı düşmәsini

656 Beynәlxalq iqtisadi inkişaf vә әmәkdaşlıq tәşkilatı (OECD) elektron ticarәt sahәsindә hansı tәdqiqat işi
nәşr olunmuşdur?

•

beynәlxalq nizamlanma
elektron ticarәt vә inzibati mәhdudiyyәtlәrin minimallaşdırılması
elektron ticarәt vә Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının rolu
elektron ticarәtin iqtisadi vә sosial tәsiri
xarici ticarәt mәlumatlartı ilә elektron mübadilә sistemi

657 Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının (ITO) elektron ticarәt sahәsindә hansı tәdqiqat işi nәşr olunmuşdur?

•

beynәlxalq nizamlanma
elektron ticarәt vә inzibati mәhdudiyyәtlәrin minimallaşdırılması
elektron ticarәtin iqtisadi vә sosial tәsiri
elektron ticarәt vә Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının rolu
xarici ticarәt mәlumatlartı ilә elektron mübadilә sistemi

658 Aşağıdakı hansı vacib sahәlәrinin inkişafından Avropada elektron tәhsilin hansı uğurlu yayımı asılı
deyildir?

•

ümumi kompüter savadlılığına nail olunmasından
bütün vәtәndaşlar üçün elektron tәhsili mümkün elәyәn qıvraq infrastrukturların yaradılmasından
yüksәk keyfiyyәtli Avropa tәhsil kontentinin (informatik doldurucunun) yaradılmasından
HTTP protokolu vasitәsilә rәqәmsal mәlumatlarla mübadilә etmә imkanlarının olmasından
insanın bütün hәyatı boyu ardıcıl tәhsil alması mәdәniyyәtinin formalaşdırılmasından

659 İqtisadiyyatı vәziyyәti bütövlekdә nәdәn asılıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
müxtәliflikdәn
keyfiyyәtdәn
xidmәtlәrin keyfiyyәtindәn vә müxtәlifliyindәn
bütün cavablar düzdür

660 Müasir bazarda çalışan müәssisәlәri onların elektron biznesә münasibәtlәrinә görә 3 qrupa bölmәk olar.
Düzgün olmayan variantı göstәrin

•

düzgün cavab yoxdur
elektron
qarışıq
regional
әnәnәvi

661 Kommersiyaya aid olan sәhv mәddәanı göstәrin
mәnfәәt әldә olunması mәqsәdlәri üçün xidmәtlәrin göstәrilmәsi üzrә fәaliyyәtdir
malların (xidmәtlәrin) istehsalı prosesinin tәmin olunması üçün resursların alışı üşrә müәssisә vә tәşkilatların
fәaliyyәtidir
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•

malların alışsatışı prosesinin hәyata keçirilmәsinә yönәldilmişdir
әsasında malın sonradan satış üçün alınması duran fәaliyyәtdir
ticarәttәşkilati әmәliyyatlarla bağlı olan biznesfәaliyyәtin növüdür

662 Düzgün müddәanı seçin

•

yeni iqtisadiyyatda mühüm rolu elektron kommersiya oynayır
İnterneti  yeni elektron iqtisadiyyatın meydana çıxması baxımından nәzәrindәn keçirmәk olar
hazırki şәraitdә İnternetә az rol ayrılır
İnternettexnologiyaların tәtbiqi sahәsindә iqtisadi artım nәzәrә çarpmır
düzgün cavab yoxdur

663 Kompüter şәbәkәsi nәdir

•

informasiyanın texniki vasitәlәrin kömәyi ilә nәqli, saxlanması vә işlәnmәsini tәmin edәn şәbәkәdir
lokal şәbәkәlәri vә fәrdi istifadәçilәri birlәşdirәn şәbәkәdir
bir tәşkilatın kompüterlәrini birlәşdirәn şәbәkәdir
mәlumatların nәqlinә nәzarәt edәn kompüter şәbәkәsidir
iki vә ya bir neçә kompüterin mübadilә mәqsәdi ilә bir birinә qoşulduqda yaranan şәbәkәdir

664 İnternetin әsas xidmәtlәri

•

elektron kommersiya xidmәtlәri
informasiyasorğu verilәnlәr bazaları, hökümәt sәnәdlәri, kitabxana kataloqları
elektron poçt ( email ), telekonfranslar vә WWW (world wide web)
reklam xidmәtlәri
mәlumat axtarış xidmәti

665 İnternetin yaranma tarixi

•

1966
1969
1977
1971
1967

666 İnternet nәdir?

•

İnternet – reklam vasitәsidir
İnternet – istifadәçilәr arasında әlaqә vasitәsidir
İnternet — çoxsaylı kompüterlәr sisteminin bir birinә bağlı olduğu dünya sәviyyәsindә yayımlanan әlaqә
şәbәkәsidir
İnternet – mәlumataxtarış texnologiyasıdır
İnternet  efir vasitәsilә yayımlanan informasiya şәbәkәsidir

667 Elektron kommersiya әmәk bazarına necә tәsir edir?

•

bütün cavablar düzdür
әmәk bazarına heç bir tәsir göstәrmir
işsizliyin sәviyyәsinin nәzәrәçarpan qәdәr aşağı sala bilir
әmәk bazarında ciddi fundamental dәyişiklik edir
malları vә xidmәtlәri istehsal edәn vә istehlakçılara çatdıran işçilәrin vәzifәlәrini vә funksiyalarını dәyişir

668 Elektron kommersiyanın texnoloji әsasını nә tәşkil edir?

•

regional şәbәkә
Ekstranet
qlobal şәbәkә
lokal şәbәkә
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İntranet

669 Elektron bazar

•

layihә üzrә birgә fәaliyyәt göstәrәn, qrupvari qәrar qәbul elәyәn vә s. işlәk komanda üzvlәri qrupunu dәstәklәyәn
informasiya sistemlәrinin ümumi adıdır
çoxsaylı satıcıları vә alıcıları birlәşdirәn, informasiya, mallar vә xidmәtlәrin mübadilәsinә xidmәt göstәrәn,
hәmçinin ödәnişlәrin yerinә yetirilmәsinә imkan yaradan informasiya sistemidir
birgә bizbnesin aparılmasında iştirak elәyәn çoxsaylı satıcıların vә alıcıların informasiya sistemidir
bütün cavablar düzdür
mәlumat bazasının idarәedilmәsi cictemidir

670 Qlobal şәbәkә  WAN (Wide Area Network) nәdir?

•

mәlumatların nәqlinә nәzarәt edәn kompüter şәbәkә
lokal şәbәkәlәri vә fәrdi istifadәçilәri birlәşdirәn şәbәkәdir
iki vә ya bir neçә kompüterin mübadilә mәqsәdi ilә bir birinә qoşulduqda yaranan şәbәkәdir
bir tәşkilatın kompüterlәrini birlәşdirәn şәbәkә
informasiyanın texniki vasitәlәrin kömәyi ilә nәqli, saxlanması vә işlәnmәsini tәmin edәn şәbәkә

671 Azәrbaycanda Elektron ticarәt haqqında Qanun nә vaxt qәbul edilib?

•

2008
2005
2003
2004
2009

672 Ekommersiyanın әsas üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

•

sövdәlәşmәlәrin dәrhal baş tutması
istifadәçilәrin rahatlığı vә komfortu
mәlumataxtarış proseslәrinin tәtbiqi
sövdәlәşmәlәrin hәyata keçirilmәsindә şәxsi ünsiyyәtin yoxluğu
tәdavül transaksiyalarının әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalması

673 Mәlumatların ötürülmәsinin vә işlәnilmәsinin İnternet texnologiyalarından istifadә edilmәklә hәyata
keçirilәn bütün növlәri

•

mәlumat bazası
elektron kommersiya
bütün cavablar düzdür
şәbәkәnin imkanları
müasir texnologiyalardan istifadә olunması

674 İkili hesablama sistemi neçәnci ildә tәklif edilib?

•

1978
1946
1987
1932
1929

675 İkili hesablama sistemini kim tәklif edib?

•

C.Mokli
U.Berrou
Q.Hollirt
V.Buş
C.fon Neyman
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•

676 İlk elektron kompüter ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) kim tәrәfindәn
yaradılıb?

•

V.Buş
Q.Hollirt
U.Berrou
C.Ekert vә C.Mokli
C.fon Neyman

677 Analoqlu hesablama maşını kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

C.fon Neyman
K.Tsuze
Q.Hollirt
V.Buş
C.Mokli

678 Analoqlu hesablama maşını neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1944
1919
1909
1925
1901

679 Şәrtlәrin perforasia olunmuş kartlar vasitәsilә daxil edilmәsi yolu ilә riyazi mәsәlәlәri hәll edәn maşın
kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

C.fon Neyman
V.Buş
K.Tsuze
Q.Hollirt
C.Mokli

680 Şәrtlәrin perforasia olunmuş kartlar vasitәsilә daxil edilmәsi yolu ilә riyazi mәsәlәlәri hәll edәn maşın
neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1883
1885
1887
1890
1884

681 İlk hesablama maşını kim tәrәfindәn yaradılıb?

•

C.fon Neyman
C.Ekert
Q.Hollirt
U,Berrou
C.Mokli

682 İlk hesablama maşını nә vaxt yaradılıb?

•

1873
1889
1887
1888
1876
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683 Hazırda ABŞın informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları bazarında xüsusi çәkisi nә qәdәrdir?

•

21%
14%
11%
36%
4%

684 Elektron ticarәt vә Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının rolu neçәnci ildә nәşr olunmuşdur?

•

1995
1999
1998
1997
1996

685 Avropa Birliyi Komissiyası elektron ticarәt sahәsindә hansı tәdqiqat işi nәşr olunmuşdur?

•

beynәlxalq nizamlanma
elektron ticarәt vә inzibati mәhdudiyyәtlәrin minimallaşdırılması
elektron ticarәtin iqtisadi vә sosial tәsiri
xarici ticarәt mәlumatlartı ilә elektron mübadilә sistemi
elektron ticarәt vә Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının rolu

686 Beynәlxalq Ticarәt Palatasının әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

açıq sistemlәrә istiqamәtlәnmә
biznesin, mәlumatların işlәnilmәsi vә mübadilәsi kimi üç istiqamәtlәrin birbiri ilә uzlaşdırılması
mәlumatlarla mübadilә üçün standart qәrarların axtarılması
elektron ticarәtin daxili nizamlanma çәrçivәlәrinin işlәnilmәsi
tәşkilatlar arasında mәlumatların elektron mübadilәsinin tәşkili

687 Dünyada ilk kommersiya kompüteri UNIVAC neçәnci ildә yaradılıb?

•

1953
1956
1952
1951
1950

688 İlk elektron kompüter ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) neçәnci ildә yaradılıb?

•

1945
1946
1943
1947
1942

689 IT aşağıdakı imkanları özündә әks etdirmәlidir

•

işçilәrә lazım olan informasiyanı әldә etmәni
әn yaxçı layihәlәr haqqında informasiya tәqdim etmәni
İntranetdәn idarәetmә mәqsәdlәri üçün istifadә etmәni
bütün cavablar düzdür
işlәmәlәr vә qabaqcıl tәcrübә haqqında informasiya vermәni

690 Tranzaksiyalar haqqında informasiya özündә әks etdirir
sistem, sifarişin vәziyyәtinin avtomatik monitorinqini hәyata keçirmәyә imkan verirmi
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•

alıcılar sifariş edildikdәn sonra onu dәyişә bilirlәrmi
sistem malların göndәrilmәsinin elektron ödәnişini hәyata keçirmәyә imkan verirmi
bütün cavablar düzdür
alıcılar sifarişi real vaxt rejimindә ödәyә bilirlәrmi

691 Şaquli operatorlar özlәrini nәdә cәmlәşdirirlәr?

•

bütün cavablar düzdür
proqram tәminatlarında
ümumi mәlumatlarda
ayrıayrı sәnaye sahәlәrinin ehtiyaclarında
ümumi mәlumatlarda vә proqram tәminatlarında

692 İnternetiqtisadiyyat hansı tәrkib hissәlәri özündә әks etdirmir?

•

alıcıları, istehsalçıları, satıcıları
müxtәlif mübadilә mexanizminә malik olan birbiri ilә bağlı elektron bazarları
qanunvericilik siyasәtini
standartlara cavab vermәyәn mallara olan tәlәbi
elektron ödәniş sistemlәrini

693 İnternet şәbәkәsinin tәsiri vasitәsilә şirkәtin proseslәrindә nә hәyata keçirilmir?

•

düzgün cavab yoxdur
yeni korporativ mәdәniyyәt formalaşdırılır
biznesproseslәr tәkmillәşdirilir
istehlakçıların tәlәbinin ödәnilmәsi
biznesin aparılmasının texnologiyası dәyişilir

694 İnternet şәbәkәsi şirkәtin hansı әsas proseslәrinә tәsir göstәrmir?

•

istehlakçılara xidmәt göstәrilmәsi
istehsal
innovasiyalar
istehlak
mübadilә

695 İnternet, yeni elektron iqtisadiyyatın yaranmasının mәnbәyi kimi seçilmir?

•

hәddindәn artıq yüksәk artımla
işgüzarlıq fәallığı ilә
yeni imkanların yaradılması ilә
iqtisadi fәaliyyәtin yavaşıması ilә
işçi yerlәrinin artırılması ilә

696 İnternettexnologiyalar aşağıdakıların qarşılıqlı tәsiri üçün yeni imkanlarlar yaratmırlar?

•

ticarәt partnyorları
ayrıayrı vәtәndaşlar
alıcılar
ev tәsәrrüfatının iştirakçıları arasında
biznes adamları

697 İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn tәsәrrüfat әlaqәlәridir

•

2009
2003
2005
2008
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2004

698 Qlobal şәbәkә  WAN (Wide Area Network) nәdir?

•

mәlumatların nәqlinә nәzarәt edәn kompüter şәbәkә
bir tәşkilatın kompüterlәrini birlәşdirәn şәbәkә
iki vә ya bir neçә kompüterin mübadilә mәqsәdi ilә bir birinә qoşulduqda yaranan şәbәkәdir
lokal şәbәkәlәri vә fәrdi istifadәçilәri birlәşdirәn şәbәkәdir
informasiyanın texniki vasitәlәrin kömәyi ilә nәqli, saxlanması vә işlәnmәsini tәmin edәn şәbәkә

699 Lokal  LAN (Local Area Network) şәbәkә nәdir?

•

iki vә ya bir neçә kompüterin mübadilә mәqsәdi ilә bir birinә qoşulduqda yaranan şәbәkәdir
informasiyanın texniki vasitәlәrin kömәyi ilә nәqli, saxlanması vә işlәnmәsini tәmin edәn şәbәkә
lokal şәbәkәlәri vә fәrdi istifadәçilәri birlәşdirәn şәbәkә
bir tәşkilatın kompüterlәrini birlәşdirәn şәbәkә
mәlumatların nәqlinә nәzarәt edәn kompüter şәbәkә

700 İnternetin inkişaf tarixinin mәrhәlәlәri

•

1969,1979,19891990
1969,1980,1990
19691972, 19731974,1980,1985,19891990
19661969, 19731974,1980,1985,19891990
19691972, 19731974,1985,1990
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