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1504y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1504Y Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılması
1 OSİ modelinin seans sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi, informasiyanın tәkrar
ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin edir, mümkün marşrutlardan
birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi, paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

2 OSİ modelinin nәqliyyat sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi, informasiyanın tәkrar
ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin edir, mümkün marşrutlardan
birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi, paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

3 OSİ modelinin şәbәkә sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi, informasiyanın tәkrar
ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin edir, mümkün marşrutlardan
birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi, paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

4 OSİ modelinin kanal sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda olduğu kimi qәbul edilir.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin edir, mümkün marşrutlardan
birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi, paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi, informasiyanın tәkrar
ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

5 OSİ modelinin Fiziki sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin edir, mümkün marşrutlardan
birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi, paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi, informasiyanın tәkrar
ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda olduğu kimi qәbul edilir.

6 Etalоn modelinin (OSİ) sәviyyәlәrinә aid deyil
fiziki sәviyyә;
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•

şәbәkә sәviyyәsi;
regional sәviyyәsi;
nәqliyyat sәviyyәsi;
kanal sәviyyәsi vә ya ötürmә xәttini müәyyәn edәn sәviyyә;

7 İdarәetmә funksiyalarının tәdqiqi vә idarәetmәnin tәşkilinin tәhlili baxımından hәr bir iqtisadi obyekti,
tәsәrrüfattәşkilat vahidini neçә hissәyә ayırmaq olar

•

6.0
4.0
2.0
5.0
3.0

8 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin әsas tәsnifat әlamәtlәri aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

idarәetmә prosesinin növü;
iqtisadi obyektin fәaliyyәt sahәsi;
informasiya prosesinin vә idarәetmәnin avtomatlaşdırılması dәrәcәsi.
dövlәt idarәetmә sәviyyәsi;
regional idarәetmә sәviyyәsi

9 – bu tәşкilаtın işçilәri tәrәfindәn tәhlil nәticәsindә аlınmış vә giriş infоrmаsiyаsının коrrекtә еdilmәsi üçün
sistеmin girişinә ötürülәn infоrmаsiyаdır. Cümlәni tamamlayın

•

planuçot
giriş
çıxış
әks әlaqә
idarәetmә

10 . . ............– qаrşıyа qоyulmuş mәqsәdi rеаllаşdırmаq üçün infоrmаsiyаnın sахlаnmаsı, еmаlı vә ötürülmәsi
prоsеslәrini hәyаtа кеçirәn vаsitәlәrin, mеtоdlаrın vә pеrsоnаlın qаrşılıqlı әlаqәli mәcmusudur. Cümlәni
tamamlayın.

•

idarәetmәnin proqram altsistemi.
informasiya sistemi
mәlumatlar bazası
modellәr bazası
informasiya texnologiyaları

11 Qәrar qәbulunun informasiya sisteminin komponentlәri hansılardır:1. mәlumatlar bazası 2.protokollar 3.
modellәr bazası 4.idarәetmәnin proqram altsistemi.5. sәnәdlәr toplusu

•

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

12 İdarәetmә prosesinin funksiyalarına aid deyil

•

planlaşdırma;
mühasibat
әsaslandırma (motivasiya);
tәşkiletmә;
nәzarәt.

13 Sabitlik әmsalının qiymәti nә qәdәr olduqda, informasiya şәrtisabit hesab edilә bilәr
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•

0.95
0.85dәn çox
0.85dәn az
0.85
0.1

14 İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya necә tәsniflәşdirilir 1 plansәrәncam 2 qәrarverici 3 operativ
idarәetmә 4 uçothesabat

•

2.3
1.4
1.2
1.3
2.4

15 İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya neçә qrupa bölünür

•

6.0
2.0
5.0
3.0
4.0

16 Obyektin fәaliyyәt mәqsәdini vә mәsәlәlәrini әks etdirәn informasiya necә adlanır

•

lokal
funksional
mürәkkәb
texnoloji
sadә

17 İdarәetmә prosesindә informasiya necә tәsniflәşdirilr

•

lokal vә qlobal
sistem vә texnoloji
funksional vә texnoloji
sistem vә funksional
sadә vә mürәkkәb

18 Neyroşәbәkә paketindәn prognozlaşdırma mәsәlәlәrindә әn geniş istifadә edilәni

•

düzgün cavab yoxdur
Neuro Bilder
NTFS
Defrag
NSSİ

19 Neyron şәbәkәnin özәlliklәri

•

elektron bang hesabına nәzarәt asanlaşdırır
şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmidir
funksional program paketidir
neyroşәbәkәnin hәr bir nüsxәsi tәkrar olunmazdır
neyroşәbәkә fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir

20 Süni intellekt

•

marketing әmәliyyatlarını hәyata keçirәn sistemdir
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn vә hәyata keçirәn kompüter sistemidir
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir
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funksional program paketidir
verilәnlәr bazasının elementlәri arasında әlaqәni yaradan sistemdir

21 Neyron şәbәkә

•

şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmidir
düzgün cavab yoxdur
insan beynini әvәz edәn sistemdir
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir
marketing әmәliyyatlarını hәyata keçirәn sistemdir

22 Süni intellektin iqtisadiyyatda tәtbiq sahәlәri

•

marketing әmәliyyatlarının aparılması
düzgün cavab yoxdur
elektron imzanı yaradılması
internet reklamın inkişafı
elektron bang hesabına nәzarәt

23 İnformasiya texnologiyaları alәmindә süni intellektin yeri

•

banglar arası ödәniş sisteminә nәzarәt
düzgün cavab yoxdur
informasiya bazasının elementlәri arasında әlaqәnin yaradılması
verilәnlәr bazasının elementlәri arasında әlaqәnin yaradılması
informasiya bazasına girişin tәşkili

24 Ekspert sistem

•

düzgün cavab yoxdur
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn vә hәyata keçirәn kompüter sistemidir
funksional program paketidir
hәr hansı sahәdә insanı әvәz edәn program tәminatı

25 AİYdә MS Ofsce proqram paketinin tәrkib hissәsini әsasәn aşağıdakı proqramlar tәşkil edir

•

әmәliyyat sistemlәri,TPP
verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәri, TPP
düzgün cavab yoxdur
әmәliyyat sistemlәri, perferiya vasitәlәri
World, Excel, Power Point, Ms Qutlook, Access

26 AİYnin ümumitәyinatlı program tәminatına aiddir

•

perferiya vasitәlәri, mәlumatlar bazası
MSDOS , windows, perferiya vasitәlәri
windows әmәliyyat sistemi, mәlumatlar bazası
әmәliyyat sistemlәri, TPP
düzgün cavab yoxdur

27 AİYnin әsas komponentlәri

•

mәrkәzlәşmiş vә paylanmış tәhlil sistemlәri
mәrkәzlәşmiş tәhlil sistemlәri
informasiya bazası, program vә texniki tәminat vasitәlәri
kompüterlәrin biribirilә birlәşmә növlәri
paylanmış tәhlil sistemlәri

28 Sistem admnistratorunun vәzifәsi
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•

düzgün cavab yoxdur
abonent informasiya sisteminә daxil olmaq imkanlarını tәmin etmәk
hesablama sistemlәrinin etibarlılığını artırmaq
istifadәçi ilә FEHMin qarşılıqlı fәaliyyәtinin optimal mümkünlüyü
ümumi bazadan istifadә hüququnun müәyyәn edilmәsi

29 Paylanmış tәhlil sistemlәrinin strukturu

•

dairәvi, sadә, ardıcıl, şin birlәşmәli
ierarxik, dairәvi, sadә, ardıcıl
ulduz birlәşmәsi,dairәvi, sadә, ardıcıl, şin birlәşmәli
ierarxik, sadә, ardıcıl
ierarxik, dairәvi

30 Şәbәkәnin şәffaflığı

•

şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü
sәbәkәnin sorğuya reaksiyası
informasiyanın tәhlükәsizliyinә tәminat
müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü
şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt

31 Şәbәkәnin idarә edilmәsi

•

düzgün cavab yoxdur
şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmi
şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü
informasiyanın tәhlükәsizliyinә tәminat
müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü

32 Şәbәkәnin mәhsuldarlәğı

•

müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü
sәbәkәnin sorğuya reaksiyası kimi başa düşülür
şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmi
vahid zamanda şәbәkәnin ötürdüyü vә qәbul etdiyi mәlumatların hәcmi
şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü

33 Qlobal şәbәkәnin әsas elementlәri

•

modem, serverlәr, ulduz birlәşmә
modem, serverlәr, peyk rabitә vasitәlәri, telefon xәtti
ötürücü kabel, qoşulma vasitәlәri, işçi stansiyalar, serverlәr
modem, serverlәr, telefon xәtti
serverlәr, peyk rabitә vasitәlәri

34 Lokal şәbәkәnin әsas elementlәri

•

düzgün cavab yoxdur
ötürücü kabel, qoşulma vasitәlәri, işçi stansiyalar, serverlәr
sadә ardıcıl birlәşmә, dairәvi birlәşmә, şin birlәşmәsi, ulduz birlәşmә
serverlәr, peyk rabitә vasitәlәri, işçi stansiyalar
ötürücü kabel, serverlәr, peyk rabitә vasitәlәri

35 Qәrar qәbuletmәnin informasiya sistemi özündә birlәşdirir

•

mәlumatlar bazası
mәlumatlar bazası, modellәr bazası, program altsistemlәri
modellәr bazası, program altsistemlәri
inter şәbәkәsi, program altsistemlәri, mәlumatlar bazası
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paylanmış informasiya sistemlәri

36 Sabitlik baxımından informasiyanın növlәri

•

sabit, mühasibat, statistik, operativ uçot
dәyişәn, sabit, şәrtisabit
dәyişәn, sabit, mühasibat
sabit, şәrtisabit, statiatik
uzun müddәtli, statiatik, mühasibat

37 Uçot informasiyası bölünür

•

düzgün cavab yoxdur
mühasibat, statistik, operativ uçot
prognozlaşdırma, texniki iqtisadi, operativ planlaşdirma
prognozlaşdırma, uzun müddәtli, statiatik
uzun müddәtli, statiatik, mühasibat

38 Plan informasiyası bölünür

•

düzgün cavab yoxdur
prognozlaşdırma, uzun müddәtli, texniki iqtisadi, operativ planlaşdirma
prognozlaşdırma, texniki iqtisadi, operativ planlaşdirma
prognozlaşdırma, uzun müddәtli, statiatik
uzun müddәtli, statiatik, mühasibat

39 Funksional baxımdan tәsniflәşdirilәn informasiya özündә әks etdirir

•

düzgün cavab yoxdur
obyektin fәaliyyәt mәqsәdini vә mәsәlәlәrini
informasiyanın tәhlili formalarını
qәrarların qәbul edilmәsiprossesini
informasiyanın işlәnmәsi texnologiyasını

40 İdarәetmә prossesindә informasiya tәsniflәşdirilir

•

genetik vә iqtisadi
funksional vә texnoloyi
iqtisadi vә texnoloyi
iqtisadi vә statik
funksional vә texniki

41 İnformasiya tәminatının tәşkili zamanı hansı prinsiplәr rәhbәr tutulur 1 İnformasiya tәminatının metodik
cәhәtdәn vahidliy 2 İnformasiyanın etibarlıöı vә tamlığı 3 Fayılların 4 Verilәnlәr toplusu ilә yanaşı bazanı idarә
edәn program vasitәlәrinin zәruriliyi mәzmundan aslı olması 5 İnformasiya tәhlili üsulları vә vasitәlәrinin
effektliliyi

•

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

42 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı

•

düzgün cavab yoxdur
fayl formasında, verilәnlәr bazası formasında
verilәnlәr bazası, maşındaxili informasiya tәminatı
maşınxarici informasiya tәminatı, maşındaxili informasiya tәminatı
fayl formasında, verilәnlәr bazası, maşınxarici informasiya tәminatı formasında
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43 Konseptual model

•

idarәetmә mәüsәdinә nail olmanı reallaşdıran alqoritmik modeldir
predmet sahәsindә qarşılıqlı әlaqәlәri riyazi dildә ifadә edәn modeldir
müәyyәn hissәnin detallaşması vә formalaşmasınıәks etdirir
düzgün cavab yoxdur
predmet sahәsi haqqında ümumilәşmiş tәsviri tәmin edir

44 Avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyalarının öyrәnilmәsi zamanı hansı informasiya modellәrindәn
istifadә olunur

•

alqoritmik
abstrakt
mәntiqi
fiziki
koseptual

45 Elmi informasiy nәdir

•

düzgün cavab yoxdur
tәbiәtin, cәmiyyәtin, tәfәkkürün obyektiv qanunauyğunluqlarını özündә әks etdirir
bölgü, mübadilә, maddi nemәtlәr vә xidmәtlәr haqqında mәlumatları әks etdirir
tәkamülün qanunauyğunluqlarını özündә әks etdirir
ictimai istehsalı әks etdirir

46 Semantik aspekt özündә әks etdirir

•

istehlak xüsusiyyәtlәrini
informasiyanın mәna tәrkibini
qoyulmuş mәqsәdә nail olmanı
verilmәsi üsulunu
ötürmәk vә saxlamaq üçün onun formalarını

47 İformasiya texnalogiyalarının әsasını hansı texniki naliyyәtlәr tәşkil edir1 İri hәcimli informasiyaların
yığılmasını yadda saxlanılmasınıtәmin edәn vasitәlәrin yaradılması. 2 Yer kürrәsinin istәnilәn nöqtәsindәn
informasiyanın ötürülmәsinә vә qәqәbuluna imkan verәn vasitәlәri yaraılması 3 Biliyin yaradılması vә
informasiyanın müәyyәn alqoritmlәrlә işlәmәsinә imkan verәn kompüterlәrin yaradılması 4 İnformasiyanın
ötürülmәsinә vә qәqәbuluna imkan verәn pratakolların yaraılması 5 İnformasiyanın ötürülmәsinә vә
qәqәbuluna imkan verәn rabitәnin xüsusilә simsizrabitәnәn yaraılması

•

2,3,4
1,2,3
1.2
1,2,5
4.5

48 İnformasiya texnologiyalarında dönüş nöqtәsi baş vermişdir.

•

kompüter şәbәkәlәrinin yaranması ilә
kitab çapının meydana gәlmәsi ilә
qaya üzәrindәki şәkillәrlә
papirus vә ağac üzәrindәki işarәlәrlә
FEHMnın yaranması ilә

49 Texnologiya elminin instrumental aspekti özündә birlәşdirir

•

düzgün cavab yoxdur
istehsal prinsipini reallaşdıran alәtlәri
istehsalın prinsip vә metodlarını
istehsalın prinsipini
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kadırlar vә onun tәşkilini

50 İnformasiya texnalogiyalarının yaranması tarixi.

•

xx әsrin әvvәllәri
xx әsrin sonlsrı
xx әsrin ortaları
xx әsrin әvvәllәri
xx әsrin ikinci yarısı

51 İstifadәçi Windows XP quraşdırarkәn sәrt diskin hazirlığı mәrhәlәsindә tutumu 40 Gb olan bölmә
yaratmışdır. Formatlaşdırarkәn hansı fayl sistemini yaratmaq olar?

•

Sadalananlardan heç biri
Yalnız FAT
İstәnilәn
Yalnız NTFS
Quraşdırma zamanı belә tutumlu bölmә yaratmaq olmaz

52 BIOS proqramının işi başa çatdıqdan sonra nә baş verir?

•

Ekranda yenidәn yüklәmәnin zәruriliyi haqqında mәlumat yaranır
Kompüter sönür
Kompüter gözlәmә rejiminә keçir
Әmәliyyat sisteminin yüklәnmә proseduru işә düşür
Kompüter yenidәn yüklәnir

53 Diskin aşağısәviyyәli (fiziki) formatlaşdırılması zamanı nә baş verir?

•

Sadalananlardan heç biri
Yalnız faylların yerlәşmә cәdvәli tәmizlәnir
Diskdә cığırlar vә sektorlar qeyd olunur
Diskdә fayl sistemi (faylların yerlәşmә cәdvәli, baş kataloq) yaranır
Diskә MSDOS әmәliyyat sisteminin әsas faylları köçürülür

54 Aşağıda sadalananlardan hansı giriş vә çıxış qurğusudur?

•

Monitor
CD ROM
Plotter
Floppy disk drive
Printer

55 Aşağıda sadalananlardan hansı yaddaş qurğusudur?

•

sәs kartı
Monitor
sistem şini
UPS
ROM

56 Dünyada әn populyar kompüter şәbәkәsi hansıdır?

•

LAN
Internet
WAN
WWW
Yahoo

57 İnformasiyanın mövcudluğu üçün zәruridir:
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•

Dupleks әlaqә kanalının olması
İnformasiyanın mәnbә vә qәbuledicisinin, hәmçinin onlar arasında әlaqә kanalının olması
Ötürülәn informasiyanın mәnalılığı
Ötürülәn informasiyanın artıqlığı
İki adamın olması

58 Kompüteri telefon şәbәkәsinә qoşarkәn istifadә olunur:

•

Monitor
Modem
Skaner
Faks
Printer

59 Daimi yaddaş qurğusu nәyi qoruyub saxlamağa xidmәt edir?

•

Kompüterin ilkin yüklәnmәsi vә onun qurğularının testdәn keçirilmәsi proqramlarını
İş zamanı istifadәçi proqramlarını
Xüsusi qiymәtli sәnәdlәri
Xüsusi qiymәtli tәtbiqi proqramları
Daim istifadә olunan proqramları

60 Kompüter nәdir?

•

Analoq siqnalları emal etmәk üçün qurğu
İnformasiya ilә işlәmәk üçün çoxfunksiyalı elektron qurğu
Mәtn ilә işlәmәk üçün qurğu
Әdәdlәri emal etmәk üçün elektron qurğu
İstәnilәn növ informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün qurğu

61 Kompüterin işlәmә sürәti nәdәn asılıdır?

•

Xarici yaddaş qurğusunun hәcmindәn
Prosessorda informasiya emalının takt tezliyindәn
Әmәliyyat sisteminin interfeysinin tәşkilindәn
Printerin qoşulu olubolmamasından
Emal olunan informasiyanın hәcmindәn

62 Kompüterin qurğularına xidmәt edәn proqramlar hansıdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Drayverlәr
Translyatorlar
Yüklәmә proqramları
Kompilyatorlar

63 Kompüter virusları:

•

Bioloji mәnşәyә malikdir
Fәrdi kompüter istifadәçilәrinә qәsdәn ziyan vurmaq üçün insanlar tәrәfindәn yazılır
Әmәliyyat sistemindә sәhvlәrin nәticәsidir
Düzgün yazılmamış proqram mәhsulları ilә işlәyәrkәn yaranır
Kompüterin aparat vasitәlәrinin işindә nasazlıqlarla әlaqәdar yaranır

64 RAR arxivatorundan istifadә etmәklә nәyi daha çox sıxmaq olar:

•

Şәkillәr
Mәtnlәr
Fotoqrafiyalar
Oyun proqramları
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Videofilmlәr

65 Arxivlәşdirmә proqramı :

•

Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemidir
Faylların informasiya hәcminin kiçildilmәsi (sıxılması) üçün proqramdır
Faylların rezerv surәtlәrini çıxaran proqramdır
Translyatordur
İnterpretatordur

66 Daimi yaddaş qurğusuna «tikilәn» proqramlar sadalananlardan hansının tәrkibinә daxildir?

•

Io.sys faylı
BIOS
Command.com faylı
Әmәliyyat sisteminin yüklәyicisi
Msdos.sys faylı

67 Qrafik redaktor adәtәn istifadә olunur:

•

Verilәnlәr bazasını qoruyub saxlamaq üçün
Şәkil çәkmәk üçün
Hesablama әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
İnşa yazmaq üçün
Musiqi әsәri yaratmaq üçün

68 Daha çox sürәtlә informasiya mübadilәsi edәn qurğu hansıdır?

•

Әmәli yaddaş mikrosxemlәri.
Sәrt disk.
USB Flash Drive
CDROM diskovod.
Elastik disklәr üçün diskovod.

69 Xarici yaddaş qurğusuna aiddir:

•

әmәli yaddaş qurğusu
Drayver.
Prosessor.
Monitor.
sәrt disk.

70 Standart CDROM disklәrin informasiya tutumu nә qәdәrdir?

•

650 Mb
700 Mb
1 Gb
1 Mb
750 Mb

71 İnformasiya daşıyıcısı deyil:

•

CD
sәs kartı .
coğrafi xәritә.
Kitab.
oyun disketi.

72 Daha az sürәtlә informasiya mübadilәsi edәn qurğu hansıdır?

•

USB Flash Drive
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•

Elastik disklәr üçün diskovod.
Әmәli yaddaş mikrosxemlәri.
CDROM diskovodu.
Sәrt disk.

73 44sürәtli CDROM diskovodu:

•

44ә qәdәr sürәti olan CDROMları oxuyur.
Birsürәtli CDROMdan 44 dәfә çox diski fırlatma sürәtinә malikdir.
44 müxtәlif diski fırlatma sürәtinә malikdir.
Yalnız xüsusi 44sürәtli CDROM disklәri oxuyur.
Birsürәtli CDROMdan 44 dәfә az diski fırlatma sürәtinә malikdir.

74 Innovasiyaların tәşkilatı növü nә demәkdir?

•

Yeni strategiyların formalaşması
Yeni marketinq metodlarının reallaşması
Tәkmillәşdirilmiş texnologiyaya malik sәmәrәli istehsalın yaranması
Sosiumun yenidәn tәşkil olunmasında insan hәyatının sferasının yenilәşmәsi
Insanların hәyat şәraitinin dәyişmәsi üçün yeni kәşflәrin reallaşması

75 Doğru olan variantı göstәrin:

•

Daxili yaddaş verilmiş proqram üzrә kompüterin işini idarә etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
Daxili yaddaş yüksәk işlәmә qabiliyyәtinә vә mәhdud tutuma malik yaddaşdır
Daxili yaddaş hesabi vә mәntiqi әmәliyyatlar yerinә yetirir.
Daxili yaddaş informasiyanın uzunmüddәtli qorunub saxlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
Daxili yaddaş periferik qurğuları magistrala qoşmaq üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

76 Xarici yaddaş xidmәt edir ...

•

İnformasiyanın emalına
Kompüterin qoşulu olubolmamasından asılı olmayaraq informasiyanın uzunmüddәtli qorunub saxlanmasına .
Mәsәlә hәlli zamanı operativ, teztez dәyişәn informasiyanın qorunub saxlanmasına .
Verilmiş proqram üzrә kompüterin işini idarәetmәyә .
Periferik qurğuların magistrala qoşulmasına.

77 Kompüteri söndürdükdә bütün informasiya silinir ...

•

sәrt diskdәn
әmәli yaddaşdan
CDdәn
disketdәn
ВIOSdan

78 Reqlament rejimi

•

düzgün cavab yoxdur
istifadәçilәr qrupu üzrә növbәli ayırmaq qabiliyyәtini nәzәrdә tutur vә reqlamentlәşdirir
mәsafәdәn istifadәçinın terminal qurğusu ilә hesablama sistemi arasında telefon әlaqәsi yaradılmasını nәzәrdә tutur
vә reqlamentlәşdirir
vaxta görә mәsәlәlәrin hәlli vә neticәlәrin alınması müddәtlәrini irәlicәdәn müәyyәn edir vә reqlamentlәşdirir.
mәlumatların daxili strukturunun saxlanması vә reqlamentlәşdirilmәsi

79 Teleişlәmә

•

düzgün cavab yoxdur
uzaq mәsafәdәn istifadәçinın terminal qurğusu ilә hesablama sistemi arasında telefon әlaqәsi yaradılmasını nәzәrdә
tutur.
vaxta görә mәsәlәlәrin hәlli vә neticәlәrin alınması müddәtlәrini irәlicәdәn müәyyәn edir
ikitәrәfli informasiya axınına әsaslanır
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istifadәçilәr qrupu üzrә növbәli ayırmaq qabiliyyәtini nәzәrdә tutur

80 Vaxt bölgüsü rejimi

•

istifadәçinın terminal qurğusu ilә hesablama sistemi arasında telefon әlaqәsi yaradılmasını nәzәrdә tutur.
düzgün cavab yoxdur
istifadәçilәr bilavasitә PClәrlә ünsiyyәtdә olurlar
ikitәrәfli informasiya axınına әsaslanır
istifadәçilәr bilavasitә PClәrlә ünsiyyәtdә olmurlar

81 İnteraktiv rejim

•

istifadәçilәr bilavasitә PClәrlә ünsiyyәtdә olmurlar
düzgün cavab yoxdur
istifadәçilәr qrupu üzrә növbәli ayırmaq qabiliyyәtini nәzәrdә tutur
ikitәrәfli informasiya axınına әsaslanır
istifadәçilәr bilavasitә PClәrlә ünsiyyәtdә olmrlar

82 Paket işlәmә miqyası rejimı

•

uzaq mәsafәdәn istifadәçinın terminal qurğusu ilә hesablama sistemi arasında telefon әlaqәsi yaradılmasını nәzәrdә
tutur.
informasiyanın işlәnmәsi prosesinin gedişi zamanı istifadәçilәrlә hesablama sısteminin qarşılıqlı fәaliyyәti tәmin
edilir
ikitәrәfli informasiya axınına әsaslanır
istifadәçilәr bilavasitә PClәrlә ünsiyyәtdә olmurlar
istifadәçilәr qrupu üzrә növbәli ayırmaq qabiliyyәtini nәzәrdә tutur

83 Paket işlәmә rejimi

•

istifadәçilәr qrupu üzrә növbәli ayırmaq qabiliyyәtini nәzәrdә tutur
istifadәçilәr bilavasitә PClәrlә ünsiyyәtdә olmurlar
informasiyanın işlәnmәsi prosesinin gedişi zamanı istifadәçilәrlә hesablama sısteminin qarşılıqlı fәaliyyәti tәmin
edilir.
istifadәçilәr bilavasitә PClәrlә ünsiyyәtdә olurlar
ikitәrәfli informasiya axınına әsaslanır

84 Fәal dialoq

•

düzgün cavab yoxdur
bu rejimindә bir sıra öyrәdәn sistemlәr informasiya mübadilәsinә cәlb olunur.
ikitәrәfli informasiya axınına әsaslanır
fәal dialoq zamanı islifadәçi xәbәrsorğu göndәrir
informasıya axtarışını sürәtlәndirir

85 Passiv dialoq

•

düzgün cavab yoxdur
passiv dialoq zamanı islifadәçi xәbәrsorğu göndәrir
passiv dialoqda rejimdә proqramlaşdıran sistemlәrin tәtbiqi dә nәzәrdә tutulur
passiv dialoqda bir sıra öyrәdәn sistemlәr informasiya mübadilәsinә cәlb olunur.
informasıya axtarışını sürәtlәndirir

86 Dialoq rejiminin növlәri

•

interaktiv
passiv vә fәal
paket işlәmә
sorğucavab
real vaxt
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87 18.Dialoq rejimi nәdir

•

dialoq rejimindә fәal informasiya mübadilәsi baş verir.
istifadәçi ilә PCın bırgә fәaliyyәtinә әsaslanır vә bu zaman hesablarna sistemi ilә qarşılıqlı fәaliyyәt istifadәçinin iş
tempindәn asılı olur.
dialoq rejimindә mәlumatlar istifadәçı tәrәtindan göndәrilir, başqa sözlә fәal informasiya mübadilәsi baş verir.
dialoq rejimindә mәlumatlar maşın tәrәtindan göndәrilir, başqa sözlә fәal informasiya mübadilәsi baş verir.
dialoq rejimindә bir sıra öyrәdәn sistemlәr informasiya mübadilәsinә cәlb olunur.

88 Kodlaşmada hansı üsuldan istifadә edirlәr.

•

düzgün cavab yoxdur
tәsnifаt vә reqistrasiya
informasiyanın siniflәrә ayrılması
deşifrәlәmә
informasiyanın bloklara bölünmәsi

89 Аvtоmаtlаşdırılmış sistеmin tәtbiqinin sәmәrәliliyi özünü аşаğıdакılаrdа göstәrir: 1.pul, mаtеriаl vә әmәк
rеsurslаrının sәrfinә dаhа tәsirli nәzаrәt еdilir; 2 ilкin vә nәticә mәlumаtlаrının оpеrаtivliyi, gеrçәкliyi vә
кеyfiyyәti yüкsәlir. 3 idаrә işçilәri yоrucu tехniкi әmәliyyаtlаrdаn аzаd оlur vә аnаlitiк iş üçün оnlаrın dаhа çох
vахtı qаlır 4 Mәsafәdәn idarәetmә imkanı yaranır 5 informasiyanın tәhlükәsizliyi әldә olunur

•

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

90 Pаylаnmış infоrmаsiyа tәminаtının bir sırа üstünlüкlәri vаrdır 1 infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin оpеrаtivliyi
аrtır 2 istifаdәçi öz iş yеrindә ilкin vә nәticә mәlumаtlаrının düzgünlüyünә nәzаrәti, hеsаblаmа prоsеsinin
gеdişinin idаrә еdilmәsini hәyаtа кеçirir; 3 mәlumаtlаrın işlәnmәsini оnlаrın yаrаndığı vә istifаdә еdildiyi yеrә
yахınlаşdırır 4 istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә işlәmә imкаnı
yаrаnır

•

düzgün cavab yoxdur
1,2,3,4
2.4
1.2
1.3

91 Mәrкәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının çatışmazlıqları 1 кifаyәt qәdәr çеviк оlmur vә istifаdәçilәrin
tәlәblәrini tаm ödәmir 2 işin diаlоq rеjimindә tәşкili vә mәlumаtlаrın mübаdilәsi prоsеsi mürәккәblәşir 3
idаrәеtmә hеyәti ilә hеsаblаmа mәrкәzi аrаsındа ilкin sәnәdlәrin işlәnmәyә vеrilmәsi vә qаytаrılmаsı
müddәtlәri, vә s. ilә әlаqәdаr qаrşılıqlı irаdlаr vә nаrаzılıqlаr mеydаnа gәlir; 4 аvаdаnlıqlаrın vә hеyәtin işlә
mакsimum yüкlәnmәsi üçün әlvеrişli şәrаit yаrаnır

•

2,3,4
1,2,3
3.0
3.4
1,2,3,4

92 Mәrкәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının аşаğıdакı müsbәt cәhәtlәri vаrdır: 1 iri hәcmli infоrmаsiyаnın
işlәnmәsi tәmin еdilir,nisbәtәn ucuz bаşа gәlir 2 аvаdаnlıqlаrın vә hеyәtin işlә mакsimum yüкlәnmәsi üçün
әlvеrişli şәrаit yаrаnır 3 аvаdаnlıqlаrа yüкsәк sәviyyәdә tехniкi хidmәt göstәrmәк, оnlаrı yеnilәşdirmәк vә
işinin еtibаrlılığını tәmin еtmәк mümкün оlur. 4 оbyекt işçilәrinin әmәyinin аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsi yüksәk
оlur

•

1.4
1,2,3
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2.4
1,2,3,4
3.4

93 Mәrкәzlәşdirilmiş vә pаylаnmış infоrmаsiyа tәminаtının оptimаl әlаqәlәndirilmәsi әsаsәn аşаğıdакı
аmillәrdәn аsılıdır: 1 idаrәеtmә оbyекtlәrinin miqyаsı, quruluşu vә cоğrаfi yеrlәşmәsi, mәlumаtlаrın
işlәnmәsinin hәcmi vә intеnsivliyi 2 tехniкi tәchizаtı vә istifаdә еdilәn prоqrаm vаsitәlәri, istifаdәçilәrin yеrinә
yеtirdiкlәri funкsiyаlаrın tәrкibi 3 оnlаrın fәаliyyәtinin vә әmәyinin tәşкili, еhtiyаclаrın nәzәrә аlınmаsı. 4
prоqrаm vаsitәlәri, sorğu әsasında informasiya axtarışı, informasiyanın metodik cәhәtdәn vahidliyi

•

2.3
1,2,3
1,4,3
1,2,3,4
1.2

94 Verilәnlәr bazasında aşağıdakı әmәliyyatlar aparıla bilәr:

•

fayllar arasında әlaqәnin qurulması, sorğu әsasında informasiya axtarışı
informasiyanın daxil edilmәsi vә düzәlişi, әsas sahәlәrә görә düzülüş, sorğu әsasında informasiya axtarışı,hesabatın
çap edilmәsi vә ya fayla yazılması, hesabаtlar.
informasiyanın daxil edilmәsi vә düzәlişi, әsas sahәlәrә görә düzülüş, hesabatlar
informasiyanın daxil edilmәsi vә düzәlişi, sorğu әsasında informasiya axtarışı, hesabatın çap edilmәsi vә ya fayla
yazılması.
verilәnlәrin strukturunun dәyişdirilmәsi, sorğu әsasında informasiya axtarışı, hesabatlar

95 İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr hansılardır

•

lokal vә qlobal
fiziki vә abstrakt
sadә vә mürәkkәb
mәntiqi vә abstrakt
mәntiqi vә fiziki

96 İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr neçә qrupa ayrılır

•

6.0
3.0
5.0
2.0
4.0

97 OSİ modelinin tәtbiqi sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin edir, mümkün marşrutlardan
birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi, paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi, informasiyanın tәkrar
ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
istifadәçinin tәtbiqi proqram tәminatına cavabdehdir vә burada faylın ötürülmәsi, idarә edilmәsi, tapşırıqların
ötürülmәsi vә idarә olunması, virtual terminal xidmәti hәyata keçirilir.

98 OSİ modelinin nümayis (vә ya tәqdimat) sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin edir, mümkün marşrutlardan
birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi, paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi, informasiyanın tәkrar
ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
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•

ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
tәtbiqi sәviyyәdә olan obyektlәrә ötürülәn informasiyanın çevrilmә üsulları müәyyәn edilir.

99 lokal şәbәkә yaratmaq üçün

•

informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq üçün
Multimedia texnologiyaları nәzәrdә tutulmuşdur?
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı üçün
Düzgün cavab yoxdur
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatı üçün

100 mәxfilik, әlyetәrlik, şәffaflıq

•

informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq
Ofis texnologiyaları imkan verir?
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatını
mәtn informasiyasının emalı

101 bütün istifadәçilәrin spamdan qorunması

•

mәxfilik, tamlıq, hәqiqilik
İnformasiya tәhlükәsizliyinin meyarlarına aiddir?
mәxfilik, şәffaflıq, etibarlılıq
mәxfilik, tamlıq, әlyetәrlik
tamlıq, etibarlılıq, әlyetәrlik

102 İnformasiyanın tәhlükәsizliyi dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

lokal şәbәkәdә qorunma
tәşkilatda, müәssisәdә informasiya mühitinin formalaşmasını, istifadәsini vә inkişafını tәmin edәn onun qorunma
vәziyyәti
qorunan informasiyanın itkisinin, qorunan informasiyaya icazәsiz vә qәsdәn tәsirlәrin
mәtn sәnәdlәrinin qorunması
qarşısının alınması üzrә fәaliyyәti nәzәrdә tutur

103 Model dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

tәdqiq olunan obyektin bütün xüsusiyyәtlәrinin tәsviri
obyektin vacib xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn maddi vә ya mücәrrәd әvәzedicisi
öyrәnilәn obyektin tәsviri incәsәnәt vasitәlәri ilә tәsviri
obyektin fәzazaman xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn maddi vә ya mücәrrәd әvәzedicisi
obyektin әhәmiyyәtsiz xüsusiyyәtlәri haqqında informasiya

104 Modellәşdirmә dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

ideal obrazın yaradılması prosesi
Düzgün cavab yoxdur
real obyektin (prosesin, hadisәnin) digәr maddi vә ya ideal obyektlә әvәz olunması prosesi
konkret mәsәlәnin qeyriformal qoyuluşu prosesi
baxılan obyektin vacib әlamәtlәrinin aşkara çıxarılması prosesi

105 Kompüter virusları kateqoriyasına aid olmayanları göstәrin:

•

fayl virusları
Düzgün cavab yoxdur
sistem virusları
yüklәnmә virusları
şәbәkә virusları
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106 Daha çox kompüter virusları ilә yoluxurlar:

•

Videofayllar
proqramlar vә sәnәdlәr
DVDdisklәr
qrafik fayllar
sәs faylları

107 Bunlardan biri kompüter viruslarına nümunәdir:

•

pis formatlaşdırılmış disketdәn köçürülәn proqram
özünü başqa proqramlara әlavә edәn, böyük olmayan xüsusi proqram, o, “çoxalma” xüsusiyyәtinә malikdir
diskin skanerdәn keçirilmәsi proqramı
disklәrin yoxlanması vә müalicәsi proqramı
aşağı sәviyyәli dillәrdә yaradılan istәnilәn proqram

108 Kompüterin virusla yoluxması hansı halda baş verir?

•

özözünә
Düzgün cavab yoxdur
mәtn yığarkәn
riyazi mәsәlә hәll edәrkәn
makroslarla işlәyәrkәn

109 Antivirus proqramlarına aid olmayan proqramı göstәrin:

•

detektorproqramlar
Düzgün cavab yoxdur
immunitizator proqramlar
yoxlama (skanerdәn keçirmә) proqramları
revizorproqramlar

110 Antivirus proqramı deyil?

•

DrWeb
Düzgün cavab yoxdur
Norton Antivirus
AVP
McAfee

111 Sәrt diskdә virusun olubolmamasını yoxlamaq üçün nәyin olması zәruridir?

•

antivirus proqramlı faylın
Düzgün cavab yoxdur
yüklәmә proqramının
qorunmuş proqramın
әmәliyyat sisteminin

112 Sadalananlardan hansı qurğu tәsviri kompüterә ötürmәk üçün istifadә oluna bilәr?

•

sadalananların hamısı
Skaner
rәqәmli fotoaparat
rәqәmli videokamera
mobil telefon

113 Sadalananlardan hansı qurğu fәrdi kompüterin konfiqurasiyasına aid deyil?
USB
Flash drive hamısı aiddir
sәrt disk
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•

Videokart
şәbәkә kartı .

114 Tәqdimetmә (prezentasiya) keçirilәrkәn kompüterә nә qoşulur?

•

yuxarıda sadalananların hamısı
Skaner
lazer proyektoru
Diaproyektor
Printer

115 Skype nәdir?

•

Axtarış sistemi
Teztez verilәn suallar
Tanışlıq xidmәti
Ani mәlumatlar xidmәti
Elektron poçt

116 İnternet istifadәçilәrinә ötürmәk üçün nәzәrdә tutulmuş informasiyanı qoruyub saxlayan kompüter necә
adlanır?

•

Brandmauer
Kliyent
Şlüz
Marşrutizator
vebserver

117 İnternetә daxil olmağa imkan verir:

•

Hoster
Marşrutizator
yuxarıda sadalananların hamısı
Domen adlarının qeydiyyatı üzrә tәşkilatlar
Provayder

118 Hansı "Teletekst"ә aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdu
Dövrüdür,simpleksdir vә qeyriinteraktivdir.İnformasiya blok (sәhivә) şәklindә videoteks xidmәtinin verilәnlәr
bazasına analoji olan vә hәcmcә ondan az olmayan VBdә saxlanılır.
"Teletekst"elektron qәzetini yarada bilir,yәni televiziyanın "mәtni" kanalı ilә qәzetlәrdәn vә jurnallardan
sitatlar,yaxud müәyyәn abzaslar fasilәsiz olaraq verilir.Bunlarla yanaşı bu sistemlә reaklamlar, hava haqqında
mәlumat, xәbәrlәr,elanlar vә s. verilә bilir
Dövrüdür,simpleksdir vә qeyriinteraktivdir.İnformasiya blok (sәhivә) şәklindә videoteks xidmәtinin verilәnlәr
bazasına analoji olan vә hәcmcә ondan çox olmayan VBdә saxlanılır.
Elektrik qidalanma qurğuları aparatların qidalanmasını vә rabitә müәssisәlәrinin normal işlәmәsi üçündür.

119 Son teleqraf qurğuları

•

Teleqraf aparatları , teleqraf rabitәsi kanalları vә kommutasiya qurğuları teleqraf rabitәsi şәbәkәsi adlanan ümumi
kompleks yaradır.
Teleqraf şәbәkәsi kanalları üzrә teleqraf mәlumatların verilmәsini vә qәbulunu tәmin edәn son mәntәqәnin texniki
vasitәlәrinin mәcmusundan ibarәtdir.
İnformasiya televeziya şәbәkәsi yaxud kabel televiziyası üzrә sәhifәlәrin dövrü tәkrarlanması ilә verilir.
İnformasiya daşıyıçılarının әvvәlcәdәn hazırlanmasını,teleqramların indekslәşmәsini,tәqdim olunan xidmәtә görә
ödәnişin avtomatlaşdırılmasını vә s. hәyata keçirir.
"Poçtalyon" qutusu uyğun poçt qutusuna yol açmaqla istifadәçi interfeysini, elәcә dә onun eynilәşdirilmәsini tәmin
edir.

120 Kommutasiya avadanlıqları
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•

İkinci şәbәkә bazasında teleqraf (diskret) kanallarının yaradılmasını tәmin edәn qurğular yığımıdır.
Müәyyәn operativ kommutasiya üsulunu reallaşdıran qurğular yığımıdır.
Çağrılan abonentin nömrәsinin yığılımasını kommutasiya qovşağına "startstop" kombinasiyalarının vasitәsilә
verilmәsini tәmin edir.
Kommutasiyalı şәbәkәlәrin kanallarını qoşmaq vә kommutasiya olunmayan şәbәkәlәrin kanallarını yaratmaq
üçündür.
Elektron poçt hazırda nisbәtәn tәcili olmayan lakin,sәnәdli xarakter daşıyan işgüzar informasiyaların verilmәsi üçün
geniş istifadә olunur.

121 Elektrik rabitәsinin Telematik xidmәtlәrinә aşağıda göstәrilәnlәdәn hansı aiddir

•

Elektron poçtu
Bütün cavablar doğrudur.
Bürofaks
Telefaks
Komfaks

122 Aşağıdakılardan hansı mәtn, qrafik vә digәr növ mәlumatların verilmәsi üçün elektik rabitәsinin növlәrinә
aid deyil ?

•

Elektron poçt
Son teleqraf qurğuları
Verilәnlәrin ötürülmәsi
Teleqraf rabitәsi
Faksimal rabitә

123 Aşağıdakılardan biri verilәnllәrin ötürülmәsi mühitindәn asılı olaraq әlaqә xәtlәrinin növlәrindәn deyil?

•

Naqilsizlazerlәr, hәmçinininfraqrmızınaqillәr
Naqilli radiokanallar vә naqilli lazerlәr
Yerüstüvә sputnik әlaqәlәrindәnaqillivәnaqillsizradiokanallar
Kabelxәtlәrinә (misvәyaxudoptiklifli)
Mәftilli(naqilli) (hava) әlaqәlәr

124 ATM nәvaxtyaradılıb?

•

1950cı illәrdә
1990cı illәrdә
1970cı illәrdә
1960cı illәrdә
1980cı illәrdә

125 Korperativ әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Coğrafipaylanmışsistemolmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyinolunantelefonşәbәkәlәrini, verilәnlәrinötürülmәsininәnәnәvişәbәkәlәriniözündәbirlәşdirir.
Korpiorasiyanın tәsәrrüfatistehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün tәsis edilir;
Hüquqistatusamalikolmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
İdarәedicihökümәtorqanlarınınsosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır ,
onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dәistifadәolunabilәr;
Elektroәlqәninbütünşәbәkәlәriniözündәbirlәşdirirvәbütünfizikivәhüquqişәxslәrәbuxidmәtdәnistifadәüçüntәyinedilib;

126 İdarә әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Coğrafipaylanmışsistemolmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyin olunan telefon şәbәkәlәrini, verilәnlәrinötürülmәsininәnәnәvişәbәkәlәriniözündәbirlәşdirir
İdarәedici hökümәt orqanlarının sosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır
, onların nәzarәti alıtındaolur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdimetmәk üçün dә istifadә oluna bilәr;
Hüquqistatusamalikolmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
Elektroәlqәninbütünşәbәkәlәriniözündәbirlәşdirirvәbütünfizikivәhüquqişәxslәrәbuxidmәtdәnistifadәüçüntәyinedilib;
Korpiorasiyanıntәsәrrüfatistehsalfәaliyyәtinitәminetmәküçüntәsisedilir;
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127 Ümumi istifadәli әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Coğrafipaylanmışsistemolmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyinolunantelefonşәbәkәlәrini, verilәnlәrinötürülmәsininәnәnәvişәbәkәlәriniözündәbirlәşdirir.
Elektron әlaqәnin bütün şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir vә bütün fiziki vә hüquqi şәxslәrә bu xidmәtdәn
istifadәüçüntәyinedilib;
Hüquqistatusamalikolmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
İdarәedicihökümәtorqanlarınınsosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır ,
onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dәistifadәolunabilәr;
Korpiorasiyanıntәsәrrüfatistehsalfәaliyyәtinitәminetmәküçüntәsisedilir;

128 Seçilmiş (ayrılmış) әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Coğrafipaylanmışsistemolmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyin olunan telefon şәbәkәlәrini, verilәnlәrin ötürülmәsinin әnәnәvişәbәkәlәriniözündәbirlәşdirir.
Hüquqi statusa malik olmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
Elektroәlqәninbütünşәbәkәlәriniözündәbirlәşdirirvәbütünfizikivәhüquqişәxslәrәbuxidmәtdәnistifadәüçüntәyinedilib;
İdarәedicihökümәtorqanlarınınsosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır ,
onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dәistifadәolunabilәr;
Korpiorasiyanıntәsәrrüfatistehsalfәaliyyәtinitәminetmәküçüntәsisedilir;

129 Telekomminikasiyalı әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Elektroәlqәninbütünşәbәkәlәriniözündәbirlәşdirirvәbütünfizikivәhüquqişәxslәrәbuxidmәtdәnistifadәüçüntәyinedilib;
Coğrafipaylanmışsistemolmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyinolunantelefonşәbәkәlәrini, verilәnlәrinötürülmәsininәnәnәvişәbәkәlәriniözündәbirlәşdirir.
Hüquqistatusamalikolmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
İdarәedicihökümәtorqanlarınınsosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır ,
onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dәistifadәolunabilәr;
Korpiorasiyanıntәsәrrüfatistehsalfәaliyyәtinitәminetmәküçüntәsisedilir;

130 Telekomminikasiyalı әlaqә şәbәkәlәrinin xarakteriki xüsusiyyәtlәrinәhansıdaxildeyil?

•

Bütüncavablardoğrudur
Bütünkanallarınınburaxılışqabliyyәti;
Uzaqdayerlәşәnabonentlәlәrarasında informasiyanın ötürülmәsini, telefon әlaqәsini, vidoәlaqәni, faksimal
mәlumatların dәyişdirilmәsini tәmin edәn әlaqәkanallarınınsayındamәhdudiyyәtlik;
Әlaqәkanallarınınmüxtәlifliyi simli kanaldan başlamış optiklifli vә sputnikliyә qәdәr ;
Әlaqәkanallarınınburaxılışqabliyyәti;

131 Telekommunikasiya sisteminin funksionallaşması hansı faktordan asılı deyil?

•

Paketlәrinmarşurutlaşdırılmasımetodundan.
İnformasiyanınsaxlanılmasıprotokollarından;
Qarşılıqlıәlaqәdәolanabonentlәrlә әlaqә yaradankanallarınbirlәşmәsiüsulundan;
Әlaqәxәtlәrininburaxılışqabiliyyәtindәn;
Әlaqәşәbәkәlәrininstrukturundan;

132 Telekommunikasiya sisteminin funksionallaşması üçün başlıca göstәrici hansıdır?

•

İnformasiyanınvaxtındaistifadәsi.
İnformasiyanınvaxtındaçatdırılması;
İnformasiyanınvaxtındaqәbuledilmәsi;
İnformasiyanınvaxtındasilinmәsi;
İnformasiyanınvaxtındayerlәşdirilmәsi;

133 Websәhifәlәr (Webpages):

•

Heçbiridoğrudeyil
HTML dilvasitәsilәyaradılmışsәhifәlәrdir;
Hipermәtnisәnәdlәriözündәsaxlamayan fayllardır ;
Hipermәtnlәritәqdimedәnserverlәrdir;
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Birbirilәriilәmәnacaәlaqәdә olan vә eyni bir serverdәyerlәşәn Websәhifәlәrtoplusundur;

134 Websayt (Web  site):

•

Heçbiridoğrudeyil
Birbirilәriilәmәnacaәlaqәdәolanvәeynibirserverdәyerlәşәn Websәhifәlәrtoplusundur;
Hipermәtnisәnәdlәriözündәsaxlayan fayllardır ;
HTML dilvasitәsilәyaradılmışsәhifәlәrdir;
Hipermәtnlәritәqdimedәnserverlәrdir;

135 Webserverlәr:

•

Heçbiridoğrudeyil.
Hipermәtnlәritәqdimedәnserverlәrdir;
Hipermәtnisәnәdlәriözündәsaxlayan fayllardır ;
HTML dilvasitәsilәyaradılmışsәhifәlәrdir;
Birbirilәriilәmәnacaәlaqәdә olan vә eyni bir serverdәyerlәşәn Websәhifәlәrtoplusundur;

136 İnternetә qoşulma üsullarından biri yanlışdır:

•

Mobil rabitәvә İnternet.
Simli İnternet bağlantısı;
Sürәtlivәgenişzolaqlıbağlantılar;
Birbaşaxәttvasitәsilәbağlantı;
DialUp bağlantı;

137 Internet vәzifәlәrinәaşağıdakılar aiddir:1.Terminal rejim, 2.Elektron poçt, 3.Siyahıların saxlanılması,
4.Telekonfransların xidmәti, 5.Fayılların ötürülmәsixidmәti, 6.İRC xidmәti, 7.UİN, 8.WAP xidmәti, 9.DNS
xidmәti

•

hamısı
1;2;4;5;6;9
2;4;5;6;7;8
1;2;3;5;6;9
2;3;9;7;5;4

138 UDP(User DatagramProtokol)vә TCP(Transfer Control Protokol) funksiyasıhansıdır

•

Heçbiri
Kompüterdәverilәnlәrinkonkretәlavәlәrәçatdırılmasınıtәminedir
İPünvanları apparat ünvanlaraçevirir
Sәhvlәrhaqındakömәkçimarşurutüzrәtәlәbatlarvәxәbәrlәrinalınmasıhaqqındamәlumatlarınsaxlanılmasınıtıminedir
Paketlәrinbirkompüterdәndigәrinәdaşınmasınıtәminedir

139 ARP(Address ResolutionProtocol) funksiyasınәdir

•

Heçbiri
İPünvanları apparat ünvanlaraçevirir
Kompüterdәverilәnlәrinkonkretәlavәlәrәçatdırılmasınıtәminedir
Paketlәrinbirkompüterdәndigәrinәdaşınmasınıtәminedir
Sәhvlәrhaqındakömәkçimarşurutüzrәtәlәbatlarvәxәbәrlәrinalınmasıhaqqındamәlumatlarınsaxlanılmasınıtıminedir

140 İP(İnternet protokol) funksiyası hansıdır

•

Kompüterdә verilәnlәrin konkret әlavәlәrә çatdırılmasını tәmin edir
Paketlәrin bir kompüterdәn digәrinә daşınmasını tәminedir
Sәhvlәrhaqındakömәkçimarşurutüzrәtәlәbatlarvәxәbәrlәrinalınmasıhaqqındamәlumatlarınsaxlanılmasınıtıminedir
Heçbiri
İPünvanları apparat ünvanlaraçevirir
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141 Maliyyә mәlumatlarını hansı kateqoriyalara bölmәk olar? 1mәlumat xәbәrlәri.2kompaniyaların birlәşmәsi
haqqında mәlumatlar.3 kommersiya mәlumatları.4 aksiya vә istiqraz vәrәqәlәri.5 sahibkarlar haqqında
mәlumatlar.6. bazarın marketinq tәşkili

•

3;4;6
1;2;4
1;3;5
2;3;5
2;4;6

142 Cәdvәl tabe edilmiş adlanır, әgәr ...

•

cәdvәldә sorğularla әlaqәli sahәlәr mövcuddursa
cәdvәldә digәr verilәnlәr cәdvәllәrinә istinad edәn sahәlәr mövcuddursa
bazanın bütün verilәnlәri bu cәdvәllә göstәrilibsә
cәdvәlin bütün sahәlәri digәr verilәnlәr cәdvәllәrinә istinadlardırsa
verilәnlәr bazasının tәrkibindә elә cәdvәl varsa ki, onun daxilindә cәdvәlin özünә istinad–sahәlәr mövcuddur

143 Verilәnlәr cәdvәli әsas adlanır, әgәr ...

•

cәdvәlin bütün sahәlәri digәr verilәnlәr cәdvәllәrinә istinadlardırsa
bazanın bütün verilәnlәri bu cәdvәllә göstәrilibsә
cәdvәldә sorğularla әlaqәli sahәlәr mövcuddursa
verilәnlәr bazasının tәrkibindә elә cәdvәl varsa ki, onun daxilindә cәdvәlin özünә istinad – sahә mövcuddur
cәdvәldә digәr verilәnlәr cәdvәllәrinә istinad edәn sahәlәr mövcuddursa

144 Makros nәdir?

•

elektron cәdvәllәrin emalı üçün proqram obyektidir
elektron cәdvәlin daxili dilindә yazılmış fәaliyyәtin adlandırılmış mәcmusudur
elektron cәdvәlin mümkün olan әmrlәr dәstidir
emal olunarkәn “açılaraq” hәrәkәtlәr vә/vә ya әmrlәr ardıcıllığına keçәn proqram mәhsuludur
mәtn sәnәdlәrinin emalı üçün proqram obyektidir

145 Cәdvәl prosessorunun xanasında düstur nәdir?

•

müxtәlif kateqoriyalı funksiyalar
xanaların ünvanlarının istifadә olunduğu ifadә, hәmçinin hesab, mәntiq әmәliyyatları vә şәrti operatorlar
xananın ünvanına mәnimsәdilmiş, tәrkibindә hәr hansı informasiya olan simvolik yazı (ifadә, bәrabәrlik vә ya
bәrabәrsizlik şәklindә)
xanaların ünvanlarının istifadә olunduğu ifadә, hәmçinin hesab, mәntiq әmәliyyatları, şәrti operatorlar vә dövri
operatorlar
xanaların ünvanlarının istifadә olunduğu ifadә, hәmçinin hesab vә mәntiq әmәliyyatları

146 Elektron cәdvәlin hәr bir xanasında ola bilәr:

•

fayl vә qovluq
әdәd, mәtn, qovluq
şәkil vә fayl
musiqi fraqmenti
әdәd, mәtn, düstur

147 Makros nә üçün istifadә edilir?

•

elektron cәdvәlin daxili dilindә yazılmış fәaliyyәtin adlandırılmış mәcmusudur
elektron cәdvәlin mümkün olan әmrlәr ardıcıllığı üçün
elektron cәdvәllәrin emalı üçün proqram obyektidir
mәtn sәnәdlәrinin emalı üçün proqram obyektidir
emal olunarkәn “açılaraq” hәrәkәtlәr vә/vә ya әmrlәr ardıcıllığına keçәn proqram mәhsuludur

148 Elektron cәdvәlin hәr bir xanasında ola bilәr:
21/98

22.12.2016

•

şәkil vә fayl
fayl vә qovluq
musiqi fraqmenti
Düzgün cavab yoxdur
әdәd, mәtn, qovluq

149 Formatlaşdırma

•

cәdvәlin aktiv xanasını seçәn çәrçivәdir
verilәnlәrin avtomatik formatlaşdırılması
stil vә şablonlardan istifadә
bir vә ya bir neçә xanalara yazılan verilәnlәri әks etdirmәk üçün parametrlәrin tәyinidir qiymәtinin tәnlәşdirilmәsi vә
s. aiddir.
avtomatik әvәz etmә vә orfoqrafiyanın yoxlanılması

150 Xananın göstәricisi

•

digәr tәtbiqi proqramlarla verlәnlәrin mübadilәsi
düzgün cavab yoxdur
verilәnlәrin avtomatik formatlaşdırılması
avtomatik әvәz etmә vә orfoqrafiyanın yoxlanılması
stil vә şablonlardan istifadә

151 Funksiya

•

verilәnlәrin avtomatik formatlaşdırılması
stil vә şablonlardan istifadә
tәyin olunınuş hesablama әmәliyyatlarmı yerinә yetirmәyi göstәrәn riyazi yazıdır
avtomatik әvәz etmә vә orfoqrafiyanın yoxlanılması
makroslardan istifadә

152 İstinad

•

avtomatik әvәz etmә vә orfoqrafiyanın yoxlanılmasıdır
cәdvәlin aktiv xanasını seçәn çәrçivәdir
dusturun tәrkibinә xananın ünvanının yazılışıdır
tәyin olunınuş hesablama әmәliyyatlarmı yerinә yetirmәyi göstәrәn riyazi yazıdır.
tәyin olunınuş hesablama әmәliyyatlarmı yerinә yetirmәyi göstәrәn riyazi yazıdır.

153 Xanalar öz tәrkibinә görә.

•

ilkin, asılı, müstәqil
düzgün cavab yoxdur
dialoq pәncәrәsinin vәrәqlәrindә seçilәn bütün parametrlәrin qiymәti yadda saxlanılır vә susmaya görә cәdvәl
prosessoru onlardan növbәti dәyişıklik aparılanadәk istifadә edir.
cәdvәlin xanalarında müxtәlif funksiyalardan tәşkil olunmuş mürәkkәb düsturlardan istifadә etmәk
ilkin (tәsir edәn) vә asılı olmaqla iki hissәyә bölünür

154 Excel matrisa ilә işlәyir ona neçә sәtir, sütun daxldir

•

Ona 216 = 65536 sәtir, 26 = 256 sütun daxildir.
Ona 216 = 65536 sәtir, 28 = 256 sütun daxildir.
Ona 212 = 65534 sәtir, 28 = 256 sütun daxildir.
Ona 214 = 65536 sәtir, 28 = 256 sütun daxildir.
düzgün cavab yoxdur

155 Excelin әsas sәnәdi

•

verilәnlәrdәn tәşkil olunmuş böyük massivlәrin analizini asanlıqla yerinә yetirmәk üçün interaktiv cәdvәllәri
yaratmaq
işçi kitabdır
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cәdvәlin xanalarında müxtәlif funksiyalardan (riyazi, maliyyә, statistik, mühәndis vә s.) tәşkil olunmuş mürәkkәb
düsturlardan istifadә etmәk.
filtrlәmә
düsturlar üzrә hesablamalardakı sәhvlәrin axtarışını avtomatik yerinә yetirmәk.

156 Excel cәdvәl prosessoru nәzәrdә tutulub

•

parametrlәri aktiv diaqramın görünüşünü tәyin edir vә susmaya görә yeni yaradılan diaqramlarda istiradә olunan
formatların verilmәsinә imkan verir.
mәlumatların daxili strukturunun saxlanması vә reqlamentlәşdirilmәsi
mürәkkәb hesabatlarda, çeşidlәmә, filtrlәmә, massivlәrin statistik analizi vә bunlar әsasında diaqramların
quraşdırılmasında istifadә etmәk üçün nәzәrdә tutulub.
mürәkkәb hesabatlarda, çeşidlәmә, excel vәrәqinin parametrlәri düsturlann hesablama üsulunu tәyin edir vә xarici
istinadlan idarә edir.
mürәkkәb hesabatlarda, filtrlәmә, massivlәrin statistik analizi vә bunlar әsasında diaqramların quraşdırılmasında
istifadә etmәk üçün nәzәrdә tutulub.

157 Elektron cadvәllәrin yaradılmasına imkan verәn proqram paketlәrinә aiddir

•

Lotus 123, QuatroPro, SuperCalc vә Microsoft Excel
Unixs, Microsoft Excel, Access,
Lotus 123, QuatroPro, Unixs, Microsoft Excel
Lotus 123, QuatroPro, SuperCalc vә Microsoft Excel, Access
QuatroPro, SuperCalc

158 MS Excel proqramının işçi proseslәrini avtomatlaşdırmağa imkan verәn proqram modulu necә adlanır

•

Makros
krosskurs
Alqoritm
Loqarif
SQL

159 Autentlfikasiya

•

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

160 CHIPS  bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan

•

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

161 24.SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı

•

1980.0
1981.0
1990.0
1977ci ildә
1991.0

162 Cash@Will fiınksional moduldan ibarәtdir:1yerli vә xarici valyuta alәtlәrinin yığımını, müştәrilәr haqda
mәlumatların toplanmasını. 2ödәniş xidmәtlәrini әhatә edir.3elastik idarәetmәdir.4müştәrilәr haqda
mәlumatların toplanmasını.5Dvidentlәrin idarә olunması
2,3,4,5
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•

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

163 Cash(a)Willhansı şirkәtinin mәhsulu hesab olunur

•

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

164 Macrobank proqramı yaradılmışdır

•

1993ci ildә
1994ci ildә
1992ci ildә
1995ci ildә
1990ci ildә

165 Macrohank4işlәnib hazırlanmışdır

•

banklar, kredit tәşkilatları vә maliyyә institutları üçün
banklar, sğorta şirkәtlәri vә maliyyә institutları üçün
banklar vә ticarәt tәşkilatları üçün institutları üçün
banklar vә sğorta şirkәtlәri üçün
banklar vә maliyyә institutları üçün

166 BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarmı bölmәk olar

•

Hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara 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, investisiy vә korporativ bankinq.
Fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn
bankinq xidmәti vә korporativ bankinq.
Fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq.

167 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.
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.
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 e
mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir.

168 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarından әn әsaslarına aiddir

•

PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, 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, PayCash 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.
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169 Bankinq proqram tәminatlarına aid olanların sayı yanliş olanların sayından neçә dәfә çoxdur. BankONet,
Macrobank4 ,powercard, finnone,avea,bonuscard

•

9.0
2.0
6.0
4.0
1.0

170 SWIFT2 ŞӘBӘKӘSİ neçә sәviyyәli arxitekturaya әsaslanır?

•

vahid sәviyyәlidir
4.0
5.0
2.0
3.0

171 Rstvle Softlaba şamil oluna bilәndir:

•

baltikyanı ölkәlәrdә istehsal olunur.
bizim yerli banklar tәrәfindәn geniş istifadә olunur.
belorusiya mәhsullarındandır.
belorusiyada hәr 3 bankdan bir bu mәhsuldan istifadә edir.
şirkәt investisiya fәaliyyәtindәn imtina etmişdir.

172 BEST MARKETİNQӘ aiddir

•

Metodiki rәhbәrlik
Hec biri
Malların inhisarçılığının analizi
Tәbliğ üçün tövsiyyәlәr
Hәlә müәyyәn edilmәyib

173 Bu beynalxalq teşkilatın fәaliyyәtinin әsas istiqamәti banklar üçün operativ etibarlı vә mәxfi
telekomunikasiya xidmәtinin tәmini üzrә işlәrin görülmәsidir:

•

BANK TECNIQUE
SWIFT
POWERCARD
MAKROHANK
ZIRAAT BANK

174 1993cü ildә yaradılmış, әvvәlcә fәrdi bankinq üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Swift
Macrohank4
power Card
BankONet
cash@will

175 BankONet proqram tәminatında әmәliyyatların aparılması rejimini göstәrin:

•

48/7
24/7
42545.0
42484.0
42606.0

176 BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarını neçә qrupa bölmәk olar?

•

4.0
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•

2.0
1.0
3.0
5.0

177 BankONet proqram tәminatının әsas üstünlüklәrindәn deyil:

•

istәnilәn yerdә әmәliyyatları aparmaq imkanı
bütün növ kredit kartları dәstәklәyir
24/7 rejimindә biznes әmәliyyatlarının aparılması
yüksәk tәhlükәsiz sistem
çoxvalyutalılıq vә çoxdillilik imkanı

178 CRM nәdir

•

verilәnlәrin әmәli tәhlili.
tәdarükün zәncirvari idarә olunması;
müәssisәnin resurslarının vә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması;
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması;
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә olunması;

179 Elektron ticarәtdә bu mәsәlәlәrdәn hansıları tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir?

•

Verilәnlәrin tamlığı
Verilәnlәrin mәxfiliyi
Mәhdudiyyәtsiz müraciәt
Sövdәlәşmә şәrtlәrindәn imtina etmәmәk
Qarşılıqlı identifikasiya vә autentifikasiya

180 Telekonfranslar ...

•

Bütün cavablar doğrudur
Internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır
Istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir
Xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir

181 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar

•

Düzgün cavab yoxdur
BankONet, Makrobank4, PoverCard,Cash@Will,FinnOne vә s misal göstğrmğk olar
BankONet, Makrobank4, PoverCard, Cash@Will,FinnOne İnstant, Cyberplat, PayCash vә s misal göstğrmğk olar
BankONet, Makrobank4, PoverCard, Cash@Will,FinnOne İnstant, Cyberplat, PayCash, Web Money vә s misal
göstğrmğk olar
BankONet, Makrobank4, PoverCard, FinnOne İnstant, Cyberplat, PayCash, Web Money vә s misal göstğrmğk olar

182 SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı

•

1980.0
1977ci ildә
1990.0
1981.0
1991.0

183 PowerCard nәdir?

•

şәbәkә birlәşmәlәridir
proqram tәminatıdır
düzgün cavab yoxdur
әmәliyyat sistemidir
ötürmә protokoludur
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184 Aşağıdakılardan hansı "Videoteks"ın tәklif etdiyi xidmәtlәrә aid deyil?

•

Digәr xidmәtlәrlә qarşılıqlı әlaqәni
Idarәetmә sistemlәri
Abonenetlәr arasında dialoq rejimindә informasiya mübadilәsi
Tranzaksiyalrı
Verilәnlәrin emalını

185 VBnin hәcmi neçә Mbayt/san olan maqnit lövhәsi üzәrindә qurulur?

•

456 Mbayt/san
300 Mbayt/san
1500 Mbayt/san
500 Mbayt/san
350 Mbayt/san

186 Modem VBdan istәnilәn informasiyanı neçә bit/san sürәtilә qәbul edir?

•

1000 bit/san
1200 bit/san
200 bit/san
1100 bit/san
500 bit/san

187 TCP/İP ailәsinin әn vacibi protokoludur?

•

İP2
İP4
İP5
İP3
İP1

188 Aşağıdakılardan hansı İP ünvanlarında hostqovşaqların adlarının tәsvirinә aid deyil? 1.Hostqovşaqların
adları 2.Domenlәrin adları 3.Donendaxili böyük domenlәrin adları 4.Hostcәdvәllәr 5.Domen adları serveri
6Şәbәkәxarici informasiya xidmәti

•

1,2,5
3.6
2,4,5
1,3,6
3,5,6

189 Aşağıdkılardan hansı T–sistemlәrә aid deyil?

•

Fәaliyyәtdә olan ümumi әlaqә şәbәkәsi әvvәlcә dotasiyalıdır,onun texniki sәviyyәsi vә imaknalrı aşağıdır,
avadanlığın dәyişdirilmәsi vә inkişafı mәqsәdi ilә tariflәrin qaldırılması – idarә şәbәkәlәrinin yüklәnmәsindәn vә
xidmәtlәrindәn imtina etmәyә sәbәb olur.
Müәyyәn mәrhәlәdәn sonra T–sistemlәri gәlirsiz olur
Xәrclәr özündә birlәşdirir: texnikanın istismarına,idarә heyәtinin aylıq maaşına,vergi vә normativ tutulmalara,kredit
vә investisiyaların ödәniş faizlәrinә sәrf olunan xәrclәr: T–sistemlәrinin genişlәndirilmәsinә,investlәrin vә
kreditorların әmanәtlәrinin qaytarılmasına sәrf olunan xәrclәr.
T–sistemlәri dünya sisteminә birlәşdirmәlidir,bu zaman o texniki üstünlüklәrdә vә sosial imkanlarda onlardan geri
qalmamalıdır.
T–sistemlәri fәaliyyәtdә olan әlaqә şәbәklәrinә qoyulurümumi vәtәndaş vә idarә (müәssisә).

190 Aşağıdkılardn hansı Mobil әlaqәnin sistemlәri vә mobil şәbәkәlәrә aiddir.

•

Onda belә böyük hәcmli informasiya axının emalı vә nәqli üçün güclü vә etibarlı şәbәkәlәr qurmaq istifadә olunur.
MӘS mәntәqәlәr arasında informasiyanın ötürülmәsini tәmin edir, onlardan biri vә yaxud hәr ikisi hәrәkәtlidir.
Hәrәkәtli abunәçilәr arasında (oyuqlar) telefon әlaqәsi olmaqla, kommutativ funksiyaları yerinә yetirәn baza
stansiyaları tәrәfindәn hәyata keçirilir.
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Әlaqәnin әnәnәvi şәbәkәlәri trafikin müәyyәn tiplәri –sәs,verilәnlәr,mәtn vә video üçün layihәlәndirilmiş vә
qurulmuşdur.
Telekompütinqin formalaşmasına gәtirib çıxardır.

191 Telekomunikasiya sistemlәri

•

Danışıq,mәtn,tәsvir,әdәdi verilәnlәr,qrafik,cәdvәl vә digәr şәkildә informasiyanın tәsvir formasıdır.
Müәyyәn tipә malik elektro әlaqәlәri tәmin edәn texniki vasitәlәr kompleksidir.
Siqnalların,işarәlәrin,mәtnlәrin,tәsvirlәrin,sәsin naqil,optik vә yaxud digәr elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi ilә
ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
Uyğunlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyi ilә informasiya mübadilәsi vә yaxud
informasiyanın ötrülmәsi demәkdir.
Fәzada zonasına görә maddi informasiya daşıyıcısıdır.

192 Domenlәrin ünvanlarındn hansı yanlışdır?

•

org qeyri hökümәt tәşkilatlari
Com kommersiya
net şәbәkә
govhökumәt
edutәhsil

193 Unicast

•

İstifadәçinin öz paketininkonkret mәntәqәyә ötürülmәsinә tәminat verir.
İşçi stansiyaların vә ya marşrutlayıcının şәbәkә interfeysinin unikal identifikatoru nәzәrdә tutulur.
Bu tipli ünvanlar ötürücü qovşağın marşrutlarının tәyin edilmәsinә doğru orentasiya olunmuşdur.
Yeni ünvanlar tipi nәzәrdә tutulur
Sistemi çәrçivәsindә lokal şәbәkәlәr üçün ayrıca ünvanlar nәzәrәdә tutur.

194 Aşağıdakılardan hansı İP protokolunun 6cı versiyasının ünvan tiplәrinә aiddir

•

Unicast
Göstәrilәnlәrin hamısı dogrudur
Anycast
Multicast
Doğru cavab yoxdur

195 İP ünvan problemlәrinin hәlli kimi necә sәviyyәli irerarxik ünvan sxemindәn istifadә etmәk lazımdır vә
onlar handılardır?

•

Düzgün cavab yoxdu
2,İP ünvanının 1 ci hissәsi şәbәkәnin ünvanını,2ci hissәsi isә şәbәkәdәki qovçağın ünvanını göstәrir
3,1ci hissә şәbәkәdәki qovçağın ünvanını göstәrir,2ci hissә böyük bir regionu tәsvir edir
2,birinci hissәni göstәrәn rәqәmlәr böyük bir regionu tәsvir edir,sonrakı kod nisbәtәn kiçik әrazini әhatә edir,yerli
şәbәkәni göstәrәn lokal hissә isә abunәçi nömrәsinin son seqmentinikonkret telefon aparatının nömrәsini göstәrir.
2, lokal vә qlobal

196 Aşağıdakılardan hansi İPnin tәsvir üsuluna aiddir?

•

Düzgün variant yoxdur
Biribirindәn nöqtә ilә ayrılmış onluq say sistemindә dörd әdәd şәklindә.
8 simvol – 1 bayt olmaqla
Dördlük say sistemi
Yuxarıda sadalananların hamısı

197 İP ünvanların neçә tәsvir üsulu mövcuddur ?

•

6.0
3.0
2.0
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4.0
1.0

198 Modem VBdan istәnilәn informasiyanı çıxartmaq üçün sifarişi hansi sürәtilә verir?

•

55 bit/san
75 bit/san
70 bit/san
65 bit/san
120 bit/san

199 Onun iştirakçıları müxtәlif yerlәrdә olmaqla xidmәt mәrkәzi ilә rabitә kanalları vasitәsi ilә birlәşirlәr vә
satışa qoyulmuş mallarla birbaşa iş әlıaqәsindә olurlar.

•

Komfaks
Teleaksion
Sorğu xidmәti
Teleәlyazma
Telefaks

200 "Bürofaks

•

Personallar arası mәlumat verilişi xidmәti onların arasındakı rabitәni tәmin edir.
Bu rabitә şöbәlәrindә yerlәşmiş faksmil operatoprlar arasında sәnәdlәrin ötürülmәsi xidmәtidir.
Terminalları tәkcә mәnzillәrdә,ofislәrdә,idarәlәrdә, müәssәlәrdә qoyulmur,onlar hәm dә poçt şöbәlәrindә vә
vağzallardada qoyula bilәr;
Sistemi verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsi üzrә işlәyir
Bu ,bir qayda olaraq idarәlәrdә vә müәssisәlәrdә quylmuş abonent faksimal aparatları arasında mәlumat verilişini
hәyata keçirәn ümumi xidmәtli;

201 "Teleteks"verilәnlәrin ötürülmәsi sistemi ilә hansi әlamәtlәrinә görә oxşardır?1.Rәqәmli veriliş üsuluna
görә 2.Yüksәk veriliş sürәtinә görә 3. Aşağı veriliş sürәtinә gorә 4.Düzgünlüyün artılrılması üsuluna görә 5.
Birlәşmәnin idarә olnması üsullarına görә 6.işarәli veriliş üsuluna görә

•

3,4,6
1,2,4,5
1,2,4,6
2,3,4,6
2,4,5,6

202 İnformasiya televeziya şәbәkәsi yaxud kabel televiziyası üzrә sәhifәlәrin dövrü tәkrarlanması ilә verilir.

•

1,4,5
1,3,5
1.3
2,3,5
2.4

203 Verikәnlәrin mübadilәsi xidmәtinә hansı şәbәkәlәr aidddir:1 x.25,2 ATM, 3SDH,4 PDH, 5DNM,

•

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

204 Şәbәkә sәviyyәsinә (internet layer) hansı protokol aiddir?

•

PPP
ARP
SNMP
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SLIP
TCP

205 Şәbәkә sәviyyәsinә (internet layer) hansı protokol aiddir?

•

PPP
IP
SNMP
TCP
SLIP

206 Kanalların kommutasiyası nәdir?

•

yuxarıda sadalananların hamısıdır
1 neçә tranzit qovşaq vasitәsilә 1 neçә ardıcıl “birlәşmiş” kanaldan ibarәt mürәkkәb kanalın tәşkil edilmәsidir
mәlumatın ayrıayrılıqda ötürülәn “paketlәrә” bölünmәsidir
informasiyanın ardıcıl olaraq yaxın tranzit qovşağa ötürülәn mәlumatlara bölünmәsidir ki, hәmin qovşaq da
mәlumatı alan kimi yadda saxlayır vә ötürür
mәlumatın tamamilә müәyyәn edilmiş ölçüyә malik “paketlәrә” bölünmәsidir

207 Elektron poçtla mәlumatın ötürülmәsi protokoluna hansı protokol aiddir?

•

RIP
SMTP
TCP
ARP
Telnet

208 Telefon xәtlәri vasitәsilә mәlumatın ötürülmәsi protokoluna hansı protokollar aiddir?

•

RIP
SLIP
ARP
TCP
Telnet

209 Hansı protokol fayl sisteminin vә şәbәkә çapı sisteminin paylanmasına xidmәt edir?

•

RIP
NFS
ARP
TCP
Telnet

210 Hansı protokol marşrutlaşdırma protokoludur?

•

ARP
RIP
SNMP
TCP
Telnet

211 Hansı protokol şәbәkәnin idarә olunması protokoludur?

•

PPP
SNMP
ARP
TCP
Telnet

212 Hansı protokol «nöqtәdәn nöqtәyә» verilәnlәrin ötürülmәsinin kanal protokolu sayılı
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•

ARP
PPP
SNMP
TCP
Telnet

213 Virtual terminalın emulyasiyası üçün hansı protokoldan istifadә olunur?

•

PPP
Telnet
SNMP
TCP
ARP

214 IP vә Ethernet–ünvanların uyğunluğunu müәyyәn etmәk üçün hansı protokoldan istifadә olunur?

•

PPP
ARP
SNMP
TCP
IP

215 OSI etalon modeli üçün kanal sәviyyәsinә (data link layer) hansı protokol daxildir?

•

ARP
PPP
SNMP
TCP
IP

216 OSI etalon modeli üçün kanal sәviyyәsinә (data link layer) hansı protokol daxildir?

•

SLIP
IP
ICMP
ARP
SNMP

217 Dördsәviyyәli TCP/IP protokollar stekinin nәqliyyat sәviyyәsinә (transport layer) hansı protokol daxildir?

•

ICMP
UDP
ARP
SLIP
IP

218 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) protokolu hansı port vә nәqliyyat protokolundan istifadә edir?

•

UDP
TCP
25
23
21.0

219 Dördsәviyyәli TCP/IP protokollar stekinin nәqliyyat sәviyyәsinә (transport layer) hansı protokol daxildir?

•

ICMP
TCP
SNMP
ARP
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IP

220 Sizin fikrinizcә, IP protokolunda genişyayımlı ünvan yaratmaq olarmı, yәni IP şәbәkәsinin tamamilә bütün
stansiyaları bu ünvana malik mәlumatı әldә edә bilәrlәrmi?

•

bir domen hәddindә mümkün deyil
bu, mümkün deyil
bәli, yalnız ünvan sahәsindә maşının nömrәsi göstәrilәn qruplar hәddindә mümkündür
bәli, bu çox sadәdir
bir domen hәddindә

221 Sizin fikrinizcә, qrup ünvanı (multicast) ...

•

tәrkibindә ancaq "şәbәkәnin nömrәsi" sahәsi var
"şәbәkәnin nömrәsi" vә "qovşağın nömrәsi" sahәlәrinә bölünmәmiş xüsusi struktura malikdir
köhnәlmiş, artıq istifadә edilmәyәn anlayış sayılır
tәrkibindә "şәbәkәnin nömrәsi" vә "qovşağın nömrәsi" sahәlәrini saxlayır
tәrkibindә ancaq "şәbәkәnin maskası" sahәsi var

222 Sizin fikrinizcә, hәr hansi bir işçi stansiya 127.0.0.1 ünvanına mәktub göndәrәrsә, bu paketi kim alar?

•

qәbuledici stansiya
göndәrәn stansiyanın özü
verilәn seqmentin bütün stansiyaları
lokal şәbәkәnin bütün stansiyaları
verilәn domenin bütün stansiyaları

223 Sizin fikrinizcә, hәr hansı bir sonuncu qovşaq üçün 98.255.255.255 ünvanından istifadә etmәk
mümkündürmü?

•

kontekstdәn asılı deyil
xeyr, mümkün deyil
kontekstdәn asılıdır
bәli, tamamilә
müәyyәn texniki şәrtlәr daxilindә mümkündür

224 Sizin fikrinizcә, 192. 190. 21. 255 ünvanı nәdir

•

Mümkündür
öz altşәbәkәsinin bütün qovşaqlarını göstәrir
mümkün deyil
hәr hansı bir qovşağın ünvanıdır
göstәrir ki, mәnbә vә qәbuledici – 2si dә eyni maşındır

225 Innovasiyaların әsas xarakerik cәhәti nәdir?

•

Yeni biliklәrin alınmasına imkan verir
Innovatora әlavә dәyәr almağa imkan verir
Qlobal informasiya mәkanının yaranmasına imkan verir
Keyfiyyәtin idarә olunmasına imkan verir
Tәşkilatların fәaliyyәtindә dәrin yenilәşmә aparılır

226 Sizin fikrinizcә, "110" qiymәtinin biti ilә başlayan vә maskaya malik olmayan IP–ünvan hansı şәbәkәyә
aiddir?

•

2 qovşağa malik olan
256ya qәdәr qovşağa malik olan
16 777 216ya qәdәr qovşağa malik olan
8ә qәdәr qovşağa malik olan
65 535 qovşağa malik olan
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227 Sizin fikrinizcә, "10" qiymәtinin biti ilә başlayan vә maskaya malik olmayan IP–ünvan hansı şәbәkәyә
aiddir?

•

2
qovşağa malik olan
65 535 qovşağa malik olan
16 777 216ya qәdәr qovşağa malik olan
256ya qәdәr qovşağa malik olan
8ә qәdәr qovşağa malik olan

228 Sizin fikrinizcә, "0" qiymәtinin biti ilә başlayan vә maskaya malik olmayan IP–ünvan hansı şәbәkәyә
aiddir?

•

heç bir qovşağa malik olmayan
16 777 216ya qәdәr qovşağa malik olan
8ә qәdәr qovşağa malik olan
256ya qәdәr qovşağa malik olan
1 qovşağa malik olan

229 Sizin fikrinizcә, uk domeni nәdir?

•

İngiltәrә
Böyük Britaniya
Ukrayna
Rusiya
Koreya

230 Sizin fikrinizcә, marşrutizatorun portları nәyә malikdir?

•

tipdәn asılıdır
müxtәlif IP ünvanlarına
prinsipcә ünvana malik deyil
eyni bir IP ünvanına
modeldәn asılıdır

231 IP–ünvanı tәşkil edәni göstәrin:

•

ünvanın adı
şәbәkәnin nömrәsi
portun nömrәsi
şlüzün uzunluğu
qovşağın uzunluğu

232 Sizin fikrinizcә, IPünvanın uzunluğu nә qәdәrdir?

•

sәkkiz bayt
dörd bayt
altı bayt
bir bayt
maskadan aısılıdır

233 Sizin fikrinizcә, eyni zamanda bir kompüter neçә lokal ünvana malik ola bilәr?

•

sәkkiz
ixtiyari sayda
bir
iki
qoşulan şәbәkә adapterlәrinin sayı qәdәr

234 Sizin fikrinizcә, MAC–ünvanın, yәni lokal şәbәkәdә qovşağın identifikasiyası üçün tәtbiq olan ünvanın
uzunluğu nә qәdәrdir?
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•

16 bayt
6 bayt
4 bayt
10 bayt
maskadan asılıdır

235 Kommunikasiya sisteminin әsas parametrlәri hansılardır?

•

şәbәkә adapterlәri vә kabel sistemi
Marşrutizator
Kommutator
şәbәkә adapterlәri, kabel sistemi, server
server vә işçi stansiyalar

236 Faylserverin bәrk diski necә olmalıdır?

•

Noutbukda olduğu kimi
adi PCdәn az
PCdәn çox
Laptopdan az
PCdә olduğu kimi

237 СОС әvәzindә NetWare istifadә edәn şәbәkәdә heç olmasa 1 ... var:

•

SQLserver vә әlavәlәr serveri
kliyentserver
әlavәlәr serveri
SQLserver
faylserver

238 Simsiz rabitә (radioәlaqә) radiodalğaları harada istifadә etmir?

•

Radiorele rabitәdә
Sputnik rabitәdә
Mobil rabitәdә
UD, OD, QD и UQDda
Sualtı rabitәdә

239 Müxtәlif şәbәkәlәrin vә ya bir şәbәkә seqmentlәrinin abonentlәri arasında әlaqәni tәmin etmәk hansı
qurğunun vәzifәsidir?

•

Kommutator
tәkrarlayıcı
marşrutizator
körpü
şlüz

240 Eyni tipli şәbәkәlәrin artırılması üçün nә tәlәb olunur?

•

Kommutator
körpü
marşrutizator
tәkrarlayıcı
şlüz

241 Aşağıda sadalananlardan hansı Şәbәkә Konsentratoru vә ya Habın xarakteristikası deyil?
Qurğular burulmuş cüt, koaksial vә ya optiklifli kabellәrin kömәyilә qoşulur
Konsentrator OSI şәbәkә modelinin fiziki sәviyyәsindә işlәyir, 1 porta daxil olan siqnalı bütün aktiv portlarda tәkrar
edir.
Verilәnlәrin ötürülmә sürәti Mbit/s ilә ölçülür
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•

1 neçә Ethernet qurğusunu şәbәkәnin ümumi seqmentinә birlәşdirmәk üçün qurğudur
Portların sayı – şәbәkә xәtlәrini qoşmaq üçün birlәşmәlәrin sayı 24dәn çox deyil.

242 Lokal hesablama şәbәkәsinin ixtiyari iki stansiyası arasında aşağıda sadalananlardan hansı mövcud ola
bilәr?

•

2dәn çox yol
12 yol
heç bir yol
6 yol
1 yol

243 Әlaqә kanalının idarә olunması necә ola bilәr?

•

mәrkәzlәşdirilmiş vә paylanmış
ancaq mәrkәzlәşdirilmiş
prioritet müraciәt
ancaq paylanmış
mәrkәzlәşdirilmәmiş

244 Nәqliyyat sәviyyәsi nәdir?

•

şәbәkәnin müxtәlif qovşaqlarını öz aralarında birlәşdirir
fiziki sәviyyәdә şәbәkәnin qovşaqlarının birgә istifadәsinin qaydalarını müәyyәn edir
mәlumatı şәbәkәyә yararlı formaya çevirir
istifadәçi proseslәri arasında әlaqә yaradır
hәr bir sәviyyә eyni bir informasiyaya müraciәt edir

245 Kanal sәviyyәsi nәdir?

•

istifadәçi proseslәri arasında әlaqә yaradır
verilәnlәr paketini idarә edir
şәbәkәnin müxtәlif qovşaqlarını öz aralarında birlәşdirir
müәyyәn istifadәçilәr üçün әlaqә kanallarını tәqdim edir
fiziki sәviyyәdә şәbәkәnin qovşaqlarının birgә istifadәsinin qaydalarını müәyyәn edir

246 OSI etalon modeli üçün laylı arxitekturanın xarakteristikaları hansılardır?

•

bәzi funksiyalar bәzi sәviyyәlәr arasında paylanır
hәr bir sәviyyә eyni bir informasiyaya müraciәt edir
ancaq şәbәkәnin administratoru bütün sәviyyәlәrdәn istifadә edir
şәbәkәnin bütün funksiyaları 7 sәviyyәyә bölünüb
yuxarıda yerlәşәn sәviyyәlәr aşağıda yerlәşәn sәviyyәlәrin xidmәtlәrindәn istifadә etmir

247 OSI nәdir?

•

qlobal şәbәkәdir
şәbәkә istifadәçisinin istifadә etdiyi әmәliyyat sistemidir
"açıq sistemlәrin qarşılıqlı tәsiri modeli" – şәbәkәlәrin qarşılıqlı әlaqә prinsiplәridir
"açıq sistemlәrin qarşılıqlı tәsiri modeli" – beynәlxalq standartlaşdırma tәşkilatı tәrәfindәn qәbul edilәn hesablama
şәbәkәlәrinin arxitekturası modelidir.
şәbәkәlәr şәbәkәsidir

248 Verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsi nәdir?

•

kәnar (axırıncı) qurğunun birlәşmәsini hәyata keçirәn kommutasiya qurğusudur
xüsusi aparatlar yığımıdır
kәnar (axırıncı) qurğunun qarşılıqlı birlәşmәsini hәyata keçirmәyә imkan verәn kommutasiya qurğularının vә
verilәnlәrin ötürülmәsi zәncirinin yığımıdır
ötürmә protokollarının ardıcıllığıdır
bir neçә protokollar ailәsinin birlәşmәsidir
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249 Hesablama şәbәkәsi nәdir?

•

proqram vasitәlәrinin kömәyilә birlәşmәdir
hәr bir qovşağında EHM yerlәşdirilmiş verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsidir
bir vә ya bir neçә qovşağında EHM yerlәşdirilmiş verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsidir
şәbәkә qurğularının birlәşmәsidir
verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsidir

250 10BaseT şәbәkәsindә CAT4 istifadә etmәklә aparıcı tezlik nә qәdәrdir?

•

15 MHs
10 MHs
25 MHs
5 MHs
20 MHs

251 10Base5 şәbәkә seqmentinin uzunluğu nә qәdәrdir?

•

100 m
70 m
2000 m
185 m
2500 m

252 Novell NetWare şәbәkәsinin әsas protokolu hansıdır?

•

NET NetBIOS
FTR
TCP
IPX
IP

253 Mövcud olmayan әlaqә xәttini göstәrin:

•

Simli
kabel
yerüstü radiokanallar
sualtı radiokanallar
sputnik әlaqәsi

254 Hansı әlaqә xәttindә verilәnlәrin ötürülmәsi sürәti yüksәkdir?

•

Koaksial
Optiklifli
Infraqırmızı
WiFi
sputnik

255 Tezlik nә qәdәr yüksәkdirsә, ...

•

informasiya parametrinin dәyişmәlәrinin daha çox sayını göndәrmәk olar
vahid zamanda daha az informasiya ötürmәk olar
informasiya parametrinin dәyişmәlәrinin daha az sayını göndәrmәk olar
kolliziyaların sayı çox olar
vahid zamanda daha çox informasiya ötürmәk olar

256 Kolliziya nәdir?

•

stansiyanın paketi ötürәrkәn hәmin anda digәr stansiyanın ötürücü mühiti tutduğunu aşkarladığı vәziyyәtdir
iki işçi stansiyanın eyni zamanda verilәnlәri bölünmüş ötürücü mühitә verdiyi vәziyyәtdir
proqram tәminatının problemidir
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şәbәkә qurğularının problemidir
tәnzimlәnmәmiş şәbәkә sazlanmalarıdır

257 İnfraqırmızı şüalanma ...

•

Radioәlaqә üçün maneә yaradır
Açıq günәş altında pis işlәyir
İonosferdәn әks olunur
Bәrk obyektlәrdәn keçmir
Dәmirbeton divarları әyir

258 Şәbәkәnin әsas topoloji sxemi hansıdır 1ulduz 2şin 3genişyayımlı 4halqa 5qvşaqdan qovşaqa 6marker
şәbәkәlәr 7kol

•

3,4,5
1,2,7
1,2,6
2,5,6
1,2,4

259 Fast Ethernetdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini göstәrin:

•

10 Mbit/s
10 Mbayt/s
1000 Mbit/s
10o Mbit/s
100 Mbayt/s

260 Kompüter şәbәkәsi nәdir?

•

Fiziki cәhәtdәn birlәşdirilmiş kompüterlәr
Bir binada yerlәşәn kompüterlәr
Ümumi bir şәbәkә protokolunda işlәyәn kompüterlәr
Birbiri ilә әlaqәlәndirilmiş kompüterlәr
Şәbәkә platalarına malik kompüterlәr

261 Neyroşәbәkә paketindәn prognozlaşdırma mәsәlәlәrindә әn geniş istifadә edilәni

•

Neuro Bilder
Defrag
düzgün cavab yoxdur
NSSİ
NTFS

262 Neyron şәbәkәnin özәlliklәri

•

funksional program paketidir
elektron bang hesabına nәzarәt asanlaşdırır
neyroşәbәkә fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir
neyroşәbәkәnin hәr bir nüsxәsi tәkrar olunmazdır
şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmidir

263 Süni intellekt

•

intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir
funksional program paketidir
verilәnlәr bazasının elementlәri arasında әlaqәni yaradan sistemdir
marketing әmәliyyatlarını hәyata keçirәn sistemdir
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn vә hәyata keçirәn kompüter sistemidir

264 Neyron şәbәkә
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•

insan beynini әvәz edәn sistemdir
şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmidir
marketing әmәliyyatlarını hәyata keçirәn sistemdir
düzgün cavab yoxdur
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir

265 Süni intellektin iqtisadiyyatda tәtbiq sahәlәri

•

elektron imzanı yaradılması
internet reklamın inkişafı
marketing әmәliyyatlarının aparılması
elektron bang hesabına nәzarәt
düzgün cavab yoxdur

266 İnformasiya texnologiyaları alәmindә süni intellektin yeri

•

Informasiya bazasının elementlәri arasında әlaqәnin yaradılması;
Banglar arası ödәniş sisteminә nәzarәt.
Verilәnlәr bazasının elementlәri arasında әlaqәnin yaradılması;
Düzgün cavab yoxdur;
Informasiya bazasına girişin tәşkili;

267 Aşağıda sadalananlardan hansı süni intellekt anlayışını әks etdirmir?

•

Süni intellekt – biliklәrdәn istifadә edә bilәn sistemlәrdir, әn әsası isә  öyrәnmәkdir
Süni intellekt insan ağlı tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli metodlarını öyrәnir
Süni intellekt insanın ali sinir fәaliyyәtini modellәşdirmәklә mәşğul olur
Süni intellekt  insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram tәminatıdır
Süni intellekt hәll üsulları mövcud olmayan vә ya yolverilmәz olan (vaxt, yaddaş vә s. mәhdudiyyәtinә görә)
mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnir

268 Süni intellekt (artivicial intelligence) nәdir

•

Insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatirladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşqul olan proqram tәminatıdır
Informatikanın informasiyanın axtarışı vә emalı alqoritmlәrini öyrәnәn bölmәdir
Biliklәrin idarә olunması üçünhazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr bazasıdır
Informatikanın insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşqul olan bölmәdir
Insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatirladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşqul olan proqram vasitәlәrinin mәcmusudur

269 Biliklәr bazası (Knowledge base) nәdir?

•

Insan beyninin modellәşdirilmәsilә mәşğul olan proqram mәhsuludur;
Insan dәrrakәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnәn proqram mәhsuludur.
Biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması, saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün
işlәnib hazırlanmış xüsusi növ informasiyadır;
Biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması, saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün
işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr bazasıdır;
Insan tәrәfindәn yerinә yetirilәn mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşdırılmasını hәyata keçirәn proqram
tәminatıdır;

270 Ekspert sistemi (expert system) iş prinsipi

•

Sadalananlardan heç biri
İstifadәçinin onu maraqlandıran mövzu üzrә maksimum dәqiq informasiya alması üçün nәzәrdә tutulmuş sistemdir
Problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssiseksperti әvәz edә bilәn qurğudur
Problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssiseksperti әvәz edә bilәn kompüter proqramıdır
Problem vәziyyәtin hәllindә mütәxәssiseksperti әvәz edә bilәn aparat vә proqram vasitәlәrinin mәcmusudur

271 ADSL 2++ da tezlik vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti çatır
38/98

22.12.2016

•

Tezlik 4.1 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 44 Mb/sә qәdәr;
Tezlik 4.4 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/sә qәdәr;
Tezlik 4.8 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/sә qәdәr;
Tezlik 4.2 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 46 Mb/sә qәdәr;
Tezlik 4.6 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/sә qәdәr;

272 ADSL 2+ da (G 992.5 standartı) istifadә olunan tezlik diapazonu 2.2 Mhs olduqda 1500 m uzunluğunda
naqildә verilәnlәrin ötürülmә sürәti çata bilir

•

15 Mb\s ә
20 Mb\s ә
30 Mb\s ә
18 Mb\s ә
50 Mb\s ә

273 ADSL texnologiyasında (G 992.3, G9998.4 standartları) maximum ötürmә sürәtini çatdırmışdır

•

13 Mb/Sә çatdırmağa
15 Mb/Sә çatdırmağa
14 Mb/Sә çatdırmağa
12 Mb/Sә çatdırmağa
11 Mb/Sә çatdırmağa

274 ADSL giriş verilәnlәr seli üçün tәmin edir

•

640 Kb/S dәn 3.5 Mb/S dәk
640 Kb/S dәn 1.5 Mb/S dәk
740 Kb/S dәn 1.5 Mb/S dәk
540 Kb/S dәn 1.8 Mb/S dәk
840 Kb/S dәn 2.5 Mb/S dәk

275 ADSL “çıxış” verilәnlәr seli üçün tәmin edir

•

1.5 Mb/S dәn 11 Mb/S dәk
1.5 Mb/S dәn 8 Mb/S dәk
1.4 Mb/S dәn 8 Mb/S dәk
1.1 Mb/S dәn 9 Mb/S dәk
1.5 Mb/S dәn 7 Mb/S dәk

276 ADSL üçün 0.5 mm qalınlığında xәtlә neçә km uzunluğunda abonent xәtti çәkmәk olar

•

3.8 – 4
3.5  5.5
4.8  7.9
3.2  7.6
3.5  5.8

277 ADSL xәttindә hansı informasiya kanalları yaradılır

•

Qoşulma xәtti, çıxış informasıyaları seli, adi telefon әlaqә kanalları
Çıxış informasıyaları seli, giriş informasıyaları seli,adi telefon әlaqә kanalları
Giriş informasıyaları seli,adi telefon әlaqә kanalları
Çıxış informasıyaları seli, rabitә informasıyaları seli,adi telefon әlaqә kanalları
Giriş informasıyaları seli, qoşulma xәtti, adi telefon әlaqә kanalları

278 ADSL texnologiyası yaranmışdır

•

1990.0
1989.0
1984.0
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1986.0
1981.0

279 Neyroşәbәkәdәn proqnozlaşdırma mәsәlәlәrindә daha geniş istifadә edilәn proqram paketi hansıdır

•

Neuron şәbәkә
NeuroBilder
NeuroBilger
NeuroSiler
NeuroPaket

280 Ekspert sistem

•

Mәlu matın axatarışı vә istifadә edilmәsi kimi proqramlar özündә birlәşdirәn paketdir
İnsanı әvәz edәn proqram paketidir
Müasir rabitә vasitәlәrindәn istifadә etmәklә uzaq mәsafәyә informasiya ötürülmәsidir
İnsanı әvәz edәn proqram tәminatıdır
Şәbәkә üzәrindәn paketlәrin yönәldilmәsini tәşkil edәn bağlantısız proqram paketidir

281 İP üzәrindәn video sistemi neçә әsas hissәdәn ibarәtdir?

•

9.0
4.0
6.0
5.0
8.0

282 İP TV nәdir?

•

Heç biri
Yalnız mühafizә olunan şәbәkә vasitәsilә yayımlanma metodu
Internet vasitәsilә yayımlanan televiziya
Şәbәkә vasitәsilә yayımlanma metodu
İnformasiyanın toplanılması şәbәkәsi

283 ADSL 2+ başlıca fәrqi

•

Düzgün cavab yoxdur
Hamısı
Xәttin sürәtli quraşdırılması
Ötürülmә sürәtinin artırılması
Mәsafәnin artırılması

284 ADSL 2 vә ADSL 2+ texnologiyalarının sürәti

•

1220 Mb/san
1224 Mb/san
1015 Mb/san
2030 Mb/san
1518 Mb/san

285 ADSL texnologiyasının tәkrarlanmış formları

•

ADSL.İP
ADSL 2 vә ADSL 2+
ADSL+
ADSL++
Hamısı

286 ADSL necә texnologiyadır?
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•

Simmetrik
Heç biri
Assimmetrik
Hәr ikisi
Şәbәkә texnologiyas

287 ADSL texnologiyası hansı mәqsәdlә yaradılmışdır?

•

Şәkil fayllarının qeydә alınması
Video,sorğu ilә video oyunlara qoşulma
Mp3 fayllarının ötürülmәsi
Şәkil fayllarının ötürülmәsi
Cavabların hamsı doğrudur

288 ADSL texnologiyasında verilәnlәr necә ötürülür?

•

Hava dalqaları vasitәsilә
Qoşa burulmuş mis telefon naqillәri vasitәsilә
Sink naqillәr vasitәsilә
Mis naqillәr vasitәsilә
Kabel vasitәsilә

289 ADSL texnologiyası neçәnci ildә yarandı?

•

1990.0
1989.0
1996.0
1965.0
1987.0

290 Proqnozlaşdırmaya aiddir

•

Әmәk proseslәrinin tәdqiqi
Satışın hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
Әmәk haqqından asılıdır
İş tәcrübәsindәn asılıdır
Personal sәviyyәsindәn asılıdır

291 Kompyuteri 20ci әsrdә necә adlandırırdılar?

•

Elmi dәyişiklik
Tәrәqqi simvolu
Inkişaf strukturu
Ettnin әsası
Tәrәqqi sәbәbi

292 Aşağıdakılardan biri verilәnllәrin ötürülmәsi mühitindәn asılı olaraq әlaqә xәtlәrininin növlәrindәn deyil?

•

Naqilsiz lazerlәr, hәmçinin infraqrmızı naqillәr
Naqilli radiokanallar vә naqilli lazerlәr
Yerüstü vә sputnik әlaqәlәrindә naqilli vә naqillsiz radiokanallar
Kabel xәtlәrinә (mis vә yaxud optiklifli)
Mәftilli(naqilli) (hava) әlaqәlәr

293 SDH protokoları neçә әsas sәviyyәnin prokolarından ibarәtdir?

•

5.
3;
1;
2;
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4;

294 ATM texnologiyasında müxtәlif tәbiәtli paketlәrin uzunluğu neçә bayt olur, bunlardan neçә bayt başlığın
uzunluğu vә neçә bayt verilәnlәr olur?

•

Paketlәrin uzunluğu 55 bayt, başlığın uzunluğu 8 bayt, verilәnlәr 47 bayt.
Paketlәrin uzunluğu 53 bayt, başlığın uzunluğu 5 bayt, verilәnlәr 48 bayt
Paketlәrin uzunluğu 51 bayt, başlığın uzunluğu 6 bayt, verilәnlәr 45 bayt
Paketlәrin uzunluğu 52 bayt, başlığın uzunluğu 7 bayt, verilәnlәr 45 bayt
Paketlәrin uzunluğu 54 bayt, başlığın uzunluğu 5 bayt, verilәnlәr 49 bayt

295 ATM nә vaxt yaradılıb?

•

1950cı illәrdә
1960cı illәrdә
1970cı illәrdә
1990cı illәrdә
1980cı illәrdә

296 Әlaqә şәbәkәlәrinin müasir inkişafının әsasını inteqrasiya proseslәri tәşkil edir vә onlara daxildir: 1.
Kodlaşdırma, 2. Kompüterlәşmә, 3. Rәqәmlәşdirmә, 4. Intellektuallaşma, 5.unifikasiya, 6. Fәrdilәşdirmә, 7.
Lokallaşdirma, 8. standartlaşdırma

•

3,4,5,6,7
2,3,4,5,8
2,4,5,7,8
1,3,5,7,8
1,3,4,6,7

297 Korperativ әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Coğrafi paylanmış sistem olmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyin olunan telefon şәbәkәlәrini, verilәnlәrin ötürülmәsinin әnәnәvi şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir.
Korpiorasiyanın tәsәrrüfatistehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün tәsis edilir;
Hüquqi statusa malik olmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
İdarәedici hökümәt orqanlarının sosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır
, onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dә istifadә oluna bilәr;
Elektroәlqәnin bütün şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir vә bütün fiziki vә hüquqi şәxslәrә bu xidmәtdәn istifadә üçün
tәyin edilib;

298 İdarә әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Coğrafi paylanmış sistem olmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyin olunan telefon şәbәkәlәrini, verilәnlәrin ötürülmәsinin әnәnәvi şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir
İdarәedici hökümәt orqanlarının sosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır
, onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dә istifadә oluna bilәr;
Hüquqi statusa malik olmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
Elektroәlqәnin bütün şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir vә bütün fiziki vә hüquqi şәxslәrә bu xidmәtdәn istifadә üçün
tәyin edilib;
Korpiorasiyanın tәsәrrüfatistehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün tәsis edilir;

299 Ümumi istifadәli әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Coğrafi paylanmış sistem olmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyin olunan telefon şәbәkәlәrini, verilәnlәrin ötürülmәsinin әnәnәvi şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir.
Elektroәlqәnin bütün şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir vә bütün fiziki vә hüquqi şәxslәrә bu xidmәtdәn istifadә üçün
tәyin edilib;
Hüquqi statusa malik olmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
İdarәedici hökümәt orqanlarının sosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır
, onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dә istifadә oluna bilәr;
Korpiorasiyanın tәsәrrüfatistehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün tәsis edilir;
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300 Seçilmiş (ayrılmış) әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Coğrafi paylanmış sistem olmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyin olunan telefon şәbәkәlәrini, verilәnlәrin ötürülmәsinin әnәnәvi şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir.
Hüquqi statusa malik olmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
Elektroәlqәnin bütün şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir vә bütün fiziki vә hüquqi şәxslәrә bu xidmәtdәn istifadә üçün
tәyin edilib;
İdarәedici hökümәt orqanlarının sosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır
, onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dә istifadә oluna bilәr;
Korpiorasiyanın tәsәrrüfatistehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün tәsis edilir;

301 Telekomminikasiyalı әlaqә şәbәkәlәrinin funksiyası hansıdır?

•

Elektroәlqәnin bütün şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir vә bütün fiziki vә hüquqi şәxslәrә bu xidmәtdәn istifadә üçün
tәyin edilib;
Coğrafi paylanmış sistem olmaqla, müxtәlif ehtimalmüvәqqәti xarakterli, ixtiyari tәbiәtә malik trafikli mәlumatın
ötürülmәsi üçün tәyin olunan telefon şәbәkәlәrini, verilәnlәrin ötürülmәsinin әnәnәvi şәbәkәlәrini özündә birlәşdirir.
Hüquqi statusa malik olmaqla hәr bir ixtiyari fiziki vә hüquqi şәxs tәrәdindә yaradıla bilәr;
İdarәedici hökümәt orqanlarının sosial vә istehsal ehtiyaclarını tәmin edilmәsi üçün yaradılır vә funksionallaşırdırılır
, onların nәzarәti alıtında olur.Onlar hәmçinin әhaliyә әlaqә xidmәtlәrini tәqdim etmәk üçün dә istifadә oluna bilәr;
Korpiorasiyanın tәsәrrüfatistehsal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün tәsis edilir;

302 Telekomminikasiyalı әlaqә şәbәkәlәrinin xarakteriki xüsusiyyәtlәrinә hansı daxil deyil?

•

Bütün cavablar doğrudur
Bütün kanallarının buraxılış qabliyyәti;
Uzaqda yerlәşәn abonentlәlәr arasında informasiyanın ötürülmәsini, telefon әlaqәsini, vidoәlaqәni, faksimal
mәlumatların dәyişdirilmәsini tәmin edәn әlaqә kanallarının sayında mәhdudiyyәtlik;
Әlaqә kanallarının müxtәlifliyi simli kanaldan başlamış optiklifli vә sputnikliyә qәdәr ;
Әlaqә kanallarının buraxılış qabliyyәti;

303 Telekommunikasiya sisteminin funksionallaşması hansı faktordan asılı deyil?

•

Paketlәrin marşurutlaşdırılması metodundan.
İnformasiyanın saxlanılması protokollarından;
Qarşılıqlı әlaqәdә olan abonentlәrlә әlaqә yaradan kanalların birlәşmәsi üsulundan;
Әlaqә xәtlәrinin buraxılış qabiliyyәtindәn;
Әlaqә şәbәkәlәrinin strukturundan;

304 Telekommunikasiya sisteminin funksionallaşması üçün başlıca göstәrici hansıdır?

•

İnformasiyanın vaxtında istifadәsi.
İnformasiyanın vaxtında çatdırılması ;
İnformasiyanın vaxtında qәbul edilmәsi;
İnformasiyanın vaxtında silinmәsi;
İnformasiyanın vaxtında yerlәşdirilmәsi;

305 Websәhifәlәr (Webpages):

•

Heç biri doğru deyil
HTML dil vasitәsilә yaradılmış sәhifәlәrdir;
Hipermәtni sәnәdlәri özündә saxlamayan fayllardır ;
Hipermәtnlәri tәqdim edәn serverlәrdir;
Birbirilәri ilә mәnaca әlaqәdә olan vә eyni bir serverdә yerlәşәn Websәhifәlәr toplusundur;

306 Websayt (Web  site):

•

Heç biri doğru deyil
Birbirilәri ilә mәnaca әlaqәdә olan vә eyni bir serverdә yerlәşәn Websәhifәlәr toplusundur;
Hipermәtni sәnәdlәri özündә saxlayan fayllardır ;
HTML dil vasitәsilә yaradılmış sәhifәlәrdir;
Hipermәtnlәri tәqdim edәn serverlәrdir;
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307 Webserverlәr:

•

Heç biri doğru deyil.
Hipermәtnlәri tәqdim edәn serverlәrdir;
Hipermәtni sәnәdlәri özündә saxlayan fayllardır ;
HTML dil vasitәsilә yaradılmış sәhifәlәrdir;
Birbirilәri ilә mәnaca әlaqәdә olan vә eyni bir serverdә yerlәşәn Websәhifәlәr toplusundur;

308 İnternetә qoşulma üsullarından biri yanlışdır:

•

Mobil rabitә vә İnternet.
Simli İnternet bağlantısı;
Sürәtli vә genişzolaqlı bağlantılar;
Birbaşa xәtt vasitәsilә bağlantı;
DialUp bağlantı;

309 Internet vәzifәlәrinә aşağıdakılar aiddir:1.Terminal rejim, 2.Elektron poçt, 3.Siyahıların saxlanılması,
4.Telekonfransların xidmәti, 5.Fayılların ötürülmәsi xidmәti, 6.İRC xidmәti, 7.UİN, 8.WAP xidmәti, 9.DNS
xidmәti

•

hamısı
1;2;4;5;6;9
2;4;5;6;7;8
1;2;3;5;6;9
2;3;9;7;5;4

310 UDP(User Datagram Protokol)vә TCP(Transfer Control Protokol) funksiyası hansıdır

•

Heç biri
Kompüterdә verilәnlәrin konkret әlavәlәrә çatdırılmasını tәmin edir
İPünvanları apparat ünvanlara çevirir
Sәhvlәr haqında kömәkçi marşurut üzrә tәlәbatlar vә xәbәrlәrin alınması haqqında mәlumatların saxlanılmasını tımin
edir
Paketlәrin bir kompüterdәn digәrinә daşınmasını tәmin edir

311 ARP(Address ResolutionProtocol) funksiyası nәdir

•

Heç biri
İPünvanları apparat ünvanlara çevirir
Kompüterdә verilәnlәrin konkret әlavәlәrә çatdırılmasını tәmin edir
Paketlәrin bir kompüterdәn digәrinә daşınmasını tәmin edir
Sәhvlәr haqında kömәkçi marşurut üzrә tәlәbatlar vә xәbәrlәrin alınması haqqında mәlumatların saxlanılmasını tımin
edir

312 İP(İnternet protokol) funksiyası hansıdır

•

Heç biri
Paketlәrin bir kompüterdәn digәrinә daşınmasını tәmin edir
Kompüterdә verilәnlәrin konkret әlavәlәrә çatdırılmasını tәmin edir
İPünvanları apparat ünvanlara çevirir
Sәhvlәr haqında kömәkçi marşurut üzrә tәlәbatlar vә xәbәrlәrin alınması haqqında mәlumatların saxlanılmasını tımin
edir

313 İnternetin әsas yaranma tarixi:

•

1979.0
1983.0
1981.0
1980.0
1982.0
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314 Maliyyә mәlumatlarını hansı kateqoriyalar bölmәk olar? 1mәlumat xәbәrlәri.2kompaniyaların birlәşmәsi
haqqında mәlumatlar.3 kommersiya mәlumatları.4 aksiya vә istiqraz vәrәqәlәri.5 sahibkarlar haqqında
mәlumatlar.6. bazarın marketinq tәçkili

•

3;4;6
1;2;4
1;3;5
2;4;6
2;3;5

315 Domenlәrin ünvanlarındn hansı yanlışdır?

•

net şәbәkә
org qeyri hökümәt tәşkilatlari
edutәhsil
Com kommersiya
govhökumәt

316 Unicast

•

İstifadәçinin öz paketinin konkret mәntәqәyә ötürülmәsinә tәminat verir.
İşçi stansiyaların vә ya marşrutlayıcının şәbәkә interfeysinin unikal identifikatoru nәzәrdә tutulur.
Bu tipli ünvanlar ötürücü qovşağın marşrutlarının tәyin edilmәsinә doğru orentasiya olunmuşdur.
Yeni ünvanlar tipi nәzәrdә tutulur
Sistemi çәrçivәsindә lokal şәbәkәlәr üçün ayrıca ünvanlar nәzәrәdә tutur.

317 Aşağıdakılardan hansı İP protokolunun 6cı versiyasının ünvan tiplәrinә aiddir

•

Unicast
Göstәrilәnlәrin hamısı dogrudur
Anycast
Multicast
Doğru cavab yoxdur

318 Ümumi şәbәkәnin daxilindә coğrafi nöqteyinәzәrdәn birbirindәn uzaq mәsafәlәrdә yerlәşәn
kompüterlәrdәn istifadә edilәrsә vә aralarında marşurtlayıcılar tәtbiq etsәk,onda böyük hәcmli şәbәkәnin kiçik
hәcmli şәbәkәlәrә bölünmәk olar .Bunun da bir sıra üstün cәhәtlәri vardır. Göstәrilәnlәrdәn hansı üstun
cәhәtlәrә aid deyil?

•

Göstәrilәnlәrin hamısı dogrudur
Şәbәkә trafikinin çoxaldılması Marşurtlayıcılar olmasa paketlәr bütün şәbәkәlәrin işini әn pis halda lәngidә bilәr,әn
yaxşi halda onun faәliyyәtini – tam saxlaya bilәr. Beәlәliklә, marşurtlayıcı tәtbiq etmәklә,paketlәr trafikinin böyük
bir hissәsi lokal şәbәkәlәrdә saxlanılır;
Şәbәkәnin idarә edilmәsinin sadәlәşdirilmәsi;
Şәbәkәnin yük buraxma qabliyyәtinin optimallaşdırılması;
Asanlıqla böyük әrazili cöğrafi sahәlәrin әhatә edilmәsi.Bu halda lokal şәbәkәlәrdә rabitә hәm ucuz,hәm dә tez
reallaşaraq qlobal şәbәkәni qabaqlayır.Vahid bir şәbәkәnin xidmәt etdiyi әrazidә müxtәlif sәbәblәrdәn problemlәr
yarana bilәr.Ona görә dә avtonom kiçik şәbәkәlәrin birlәşdirilmәsi ümumi şәbәkә sisteminin daha da sәmәrәli
fәaliyyәtinә sәbәb olar.

319 Ünvan arxitekturasında (nömrәlәmә sistemi) B şәbәkә tәsnifatını göstәrin
Әgәr ünvan 1 1 1 0 bitlәrindәn başlayırsa,onda bu B sinifli şәbәkәdir.B sinfli şәbәkә orta hәcmli şәbәkә olub,burada
qovşaqların nömrәsi 28216 intervalında dәyişir.Orta hәcmli B sinfli şәbәkәlәrdә şәbәkәnin nömrәsini tәyin etmәk
üçün 16 simvol,yәni 2 bayt ayrılır;
Әgәr ünvan 1 0 bitlәrindәn başlayırsa,onda bu B sinifli şәbәkәdir.B sinfli şәbәkә orta hәcmli şәbәkә olub,burada
qovşaqların nömrәsi 18218 intervalında dәyişir.Orta hәcmli B sinfli şәbәkәlәrdә şәbәkәnin nömrәsini tәyin etmәk
üçün 6 simvol,yәni 2 bayt ayrılır;
Әgәr ünvan 0 bitindәn başlayırsa,demәli bu B sinifli şәbәkәdir.Onda ünvan nömrәsindәki şәbәkәnin nömrәsi 1 bayt
olmaqla,yerdә qalan 3 bayt şәbәkәyә mәxsus qovşağı göstәrir.Ümumiyyәtlә , Bsinifli şәbәkәlәrin nömrәsi 1126
intervalında dәyişir (0 istifadә eidilmir, 127 nömrәsi xüsusi mәqsәdlәr üçün istifadә edilir).Bu oxunuş o demәkdir ki,
B sinifli şәbәkәlәrdә qovşaqların sayı 126 ola bilәr;
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•

Әgәr ünvanlaşma 1 1 1 1 bitlәrindәn başlayırsa, bu B sinifli şәbәkәnin ünvanı olacaqdır. B sinifli şәbәkә gәlәcәk
ünvanlaşmada istifadә edilәcәkdir.
Әgәr ünvan 1 0 bitlәrindәn başlayırsa,onda bu B sinifli şәbәkәdir.B sinfli şәbәkә orta hәcmli şәbәkә olub,burada
qovşaqların nömrәsi 28216 intervalında dәyişir.Orta hәcmli B sinfli şәbәkәlәrdә şәbәkәnin nömrәsini tәyin etmәk
üçün 16 simvol,yәni 2 bayt ayrılır;

320 İP ünvan problemlәrinin hәlli kimi necә sәviyyәli irerarxik ünvan sxemindәn istifadә etmәk lazımdır vә
onlar handılardır?

•

Düzgün cavab yoxdu
2, İP ünvanının 1 ci hissәsi şәbәkәnin ünvanını,2ci hissәsi isә şәbәkәdәki qovçağın ünvanını göstәrir
3,1ci hissә şәbәkәdәki qovçağın ünvanını göstәrir,2ci hissә böyük bir regionu tәsvir edir
2, birinci hissәni göstәrәn rәqәmlәr böyük bir regionu tәsvir edir,sonrakı kod nisbәtәn kiçik әrazini әhatә edir,yerli
şәbәkәni göstәrәn lokal hissә isә abunәçi nömrәsinin son seqmentinikonkret telefon aparatının nömrәsini göstәrir.
2, lokal vә qlobal

321 Aşağıdakılardan hansi İPnin tәsvir üsuluna aiddir?

•

Düzgün variant yoxdur
Biribirindәn nöqtә ilә ayrılmış onluq say sistemindә dörd әdәd şәklindә.
8 simvol – 1 bayt olmaqla
Dördlük say sistemi
Yuxarıda sadalananların hamısı

322 İP ünvanların neçә tәsvir üsulu mövcuddur ?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
1.0

323 Modem VBdan istәnilәn informasiyanı çıxartmaq üçün sifarişi hansi sürәtilә verir?

•

55 bit/san
75 bit/san
70 bit/san
65 bit/san
120 bit/san

324 Onun iştirakçıları müxtәlif yerlәrdә olmaqla xidmәt mәrkәzi ilә rabitә kanalları vasitәsi ilә birlәşirlәr vә
satışa qoyulmuş mallarla birbaşa iş әlıaqәsindә olurlar.

•

Komfaks
Teleaksion
Sorğu xidmәti
Teleәlyazma
Telefaks

325 "Bürofaks

•

Bu rabitә şöbәlәrindә yerlәşmiş faksmil operatoprlar arasında sәnәdlәrin ötürülmәsi xidmәtidir.
Sistemi verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәsi üzrә işlәyir
Personallar arası mәlumat verilişi xidmәti onların arasındakı rabitәni tәmin edir.
Bu ,bir qayda olaraq idarәlәrdә vә müәssisәlәrdә quylmuş abonent faksimal aparatları arasında mәlumat verilişini
hәyata keçirәn ümumi xidmәtli;
Terminalları tәkcә mәnzillәrdә,ofislәrdә,idarәlәrdә, müәssәlәrdә qoyulmur,onlar hәm dә poçt şöbәlәrindә vә
vağzallardada qoyula bilәr;

326 "Teleteks"verilәnlәrin ötürülmәsi sistemi ilә hansi әlamәtlәrinә görә oxşardır? 1.Rәqәmli veriliş üsuluna
görә 2.Yüksәk veriliş sürәtinә görә 3. Aşağı veriliş sürәtinә gorә 4.Düzgünlüyün artılrılması üsuluna görә 5.
Birlәşmәnin idarә olnması üsullarına görә 6.işarәli veriliş üsuluna görә
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•

3,4,6
1,2,4,5
1,2,4,6
2,3,4,6
2,4,5,6

327 İnformasiya televeziya şәbәkәsi yaxud kabel televiziyası üzrә sәhifәlәrin dövrü tәkrarlanması ilә verilir.

•

1,4,5
1,3,5
1.3
2,3,5
2.4

328 Hansı "Teletekst"ә aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdu
Dövrüdür,simpleksdir vә qeyriinteraktivdir.İnformasiya blok (sәhivә) şәklindә videoteks xidmәtinin verilәnlәr
bazasına analoji olan vә hәcmcә ondan az olmayan VBdә saxlanılır.
"Teletekst"elektron qәzetini yarada bilir,yәni televiziyanın "mәtni" kanalı ilә qәzetlәrdәn vә jurnallardan
sitatlar,yaxud müәyyәn abzaslar fasilәsiz olaraq verilir.Bunlarla yanaşı bu sistemlә reaklamlar, hava haqqında
mәlumat, xәbәrlәr,elanlar vә s. verilә bilir
Dövrüdür,simpleksdir vә qeyriinteraktivdir.İnformasiya blok (sәhivә) şәklindә videoteks xidmәtinin verilәnlәr
bazasına analoji olan vә hәcmcә ondan çox olmayan VBdә saxlanılır.
Elektrik qidalanma qurğuları aparatların qidalanmasını vә rabitә müәssisәlәrinin normal işlәmәsi üçündür.

329 Son teleqraf qurğuları

•

Teleqraf aparatları , teleqraf rabitәsi kanalları vә kommutasiya qurğuları teleqraf rabitәsi şәbәkәsi adlanan ümumi
kompleks yaradır.
Teleqraf şәbәkәsi kanalları üzrә teleqraf mәlumatların verilmәsini vә qәbulunu tәmin edәn son mәntәqәnin texniki
vasitәlәrinin mәcmusundan ibarәtdir.
İnformasiya televeziya şәbәkәsi yaxud kabel televiziyası üzrә sәhifәlәrin dövrü tәkrarlanması ilә verilir.
İnformasiya daşıyıçılarının әvvәlcәdәn hazırlanmasını,teleqramların indekslәşmәsini,tәqdim olunan xidmәtә görә
ödәnişin avtomatlaşdırılmasını vә s. hәyata keçirir.
"Poçtalyon" qutusu uyğun poçt qutusuna yol açmaqla istifadәçi interfeysini, elәcә dә onun eynilәşdirilmәsini tәmin
edir.

330 Kommutasiya avadanlıqları

•

İkinci şәbәkә bazasında teleqraf (diskret) kanallarının yaradılmasını tәmin edәn qurğular yığımıdır.
Müәyyәn operativ kommutasiya üsulunu reallaşdıran qurğular yığımıdır.
Çağrılan abonentin nömrәsinin yığılımasını kommutasiya qovşağına "startstop" kombinasiyalarının vasitәsilә
verilmәsini tәmin edir.
Kommutasiyalı şәbәkәlәrin kanallarını qoşmaq vә kommutasiya olunmayan şәbәkәlәrin kanallarını yaratmaq
üçündür.
Elektron poçt hazırda nisbәtәn tәcili olmayan lakin,sәnәdli xarakter daşıyan işgüzar informasiyaların verilmәsi üçün
geniş istifadә olunur.

331 Elektrik rabitәsinin Telematik xidmәtlәrinә aşağıda göstәrilәnlәdәn hansı aiddir

•

Elektron poçtu
Bütün cavablar doğrudur.
Bürofaks
Telefaks
Komfaks

332 Innovasiyaların tәşkilatı növü nә demәkdir?

•

Yeni strategiyların formalaşması
Yeni marketinq metodlarının reallaşması
Tәkmillәşdirilmiş texnologiyaya malik sәmәrәli istehsalın yaranması
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Sosiumun yenidәn tәşkil olunmasında insan hәyatının sferasının yenilәşmәsi
Insanların hәyat şәraitinin dәyişmәsi üçün yeni kәşflәrin reallaşması

333 Bütövlükdә ölkәnin sәnәdli rabitә sistemini tәşkil edәn Elektrik rabitәsinin növlәri hansılardır?

•

CSM TCP.İP
Teleqraf rabitәsi,verilәnlәrin ötürülmәsi ,faksimal rabitә ,elektron poçt.
İdarәetmә sistemlәri, kross komutasiyası, elektriki qidalanma qurğuları.
Kommutasiya avadanlıqları, kanalyaradıcı aparatlar ,son teleqraf qurğuları.
Düzgün cavab yoxdur.

334 Aşağıdakılardan hansı mәtn, qrafik vә digәr növ mәlumatların verilmәsi üçün elektik rabitәsinin növlәrinә
aid deyil ?

•

Elektron poçt
Son teleqraf qurğuları
Verilәnlәrin ötürülmәsi
Teleqraf rabitәsi
Faksimal rabitә

335 Banner mübadilә şәbәkәlәrinә aid deyil

•

RB2
PNG
Düzgün cavab yoxdur
LBE
RLE

336 CGI bannerlәr bu formatında әnәnәvi qrafik tәsvirlәrdir.Biri sәhvdir

•

JPEG
PNG
GIF
Bütün cavablar doğrudur
HTML

337 Banner şәbәkәsi öz istifadәçilәrinә nә cür imkanlar verir : 1. sizin banner digәr iştirakçıların sәhifәlәrindә
neçә dәfә nümayiş olunub 2. sizin hesabınızda nә qәdәr qalıq var 3. şәbәkәdә reklamın göstәrilmәsi 4. sizin
hesabınızda nә qәdәr qalıq var 5. informasiya yaymaq

•

2,3,4
1,2,4
2.4
4.5
1.5

338 Distant tәhsilin hәyata keçirilәcәyi informasiya mühitinә tәqdim edilәn zәruri tәlәblәr nәdәn ibarәt
olmalıdır?

•

tәhsil müәssisәsinin cәmiyyәtdә tәlәbat olan әn müxtәlif tәhsil resurslarını akkumulyasiya edәn vә onlardan istifadә
edәn dinamik vә mobil struktura çevrilmәsinә şәrait yaratmalı;
Bütün cavablar doğrudur;
Tәhsil prosesinin bütün iştirakçılarının – şagirdin, müәllimin vә tәhsil müәssisәsinin şәbәkәdә bәrabәrhüquqlu vә
tamdәyәrli iştirakına tәminat vermәli;
Prosesin iqtisadi effektivliyini, mövcud tәhsil formaları ilә müqayisәdә onun ucuz vә rәqabәt qabiliyyәtli olmasını
tәmin etmәli;
Onlayn rejimindә istifadә edilmәsi rahat olan kompakt didaktik materialın operativ yaradılması vә redaktә edilmәsi
imkanını tәmin etmәli;

339 Distant tәhsilin hәyata keçirilәcәyi informasiya mühitinә tәqdim edilәn zәruri tәlәblәr nәdәn ibarәt
olmalıdır?
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•

tәhsil müәssisәsinin cәmiyyәtdә tәlәbat olan әn müxtәlif tәhsil resurslarını akkumulyasiya edәn vә onlardan istifadә
edәn dinamik vә mobil struktura çevrilmәsinә şәrait yaratmalı;
Bütün cavablar doğrudur;
Tәhsil prosesinin bütün iştirakçılarının – şagirdin, müәllimin vә tәhsil müәssisәsinin şәbәkәdә bәrabәrhüquqlu vә
tamdәyәrli iştirakına tәminat vermәli;
Prosesin iqtisadi effektivliyini, mövcud tәhsil formaları ilә müqayisәdә onun ucuz vә rәqabәt qabiliyyәtli olmasını
tәmin etmәli;
Onlayn rejimindә istifadә edilmәsi rahat olan kompakt didaktik materialın operativ yaradılması vә redaktә edilmәsi
imkanını tәmin etmәli;

340 Beynәlxalq statistikaya görә, distant tәhsildә «tәlәbәlәrin» әksәriyyәti yaşı

•

30u ötmüş
25i ötmüş
20 yaşa qәdәr
25.0
18i ötmüş

341 Distant tәhsil daha çox kimi cәlb edir

•

Eyni zamanda bir neçә kursda oxumaq imkanları;
Bütün cavablar doğrudur
Hәyatda hәr şeyә nail olmaq vә peşәkar әlaqәlәri vә dünya görüşünü genişlәndirmәk imkanlarından istifadә etmәk
istәyәnlәri;
İxtisasını artırmaq, bacarıqlarını inkişaf etdirmәk vә karyeradan ayrılmadan yeni biliklәr әldә etmәk istәyәnlәri;
İşdә vә ya evdә başı qarışıq olanları vә dәrslәrә getmәk vә mühazirәlәri dinlәmәk imkanları olmayan şәxslәri;

342 Mülahizәlәrdәn biri sәhvdir

•

tekst reklamlarını brauzerlәrindә qrafik göstәrmә funksiyası söndürülmüş istifadәçilәr dә görә bilirlәr.
Mәtn bannerlәri mövcud deyil
Richmedia – mexanizmlәri 3 növә ayrılır;
GIF formatında olan bannerlәr müxtәlif rastr vә vektor qrafik redaktorlarında hazırlanır;
Java bannerlәrdә oyun vә әylәncә mövzuları üstünlük tәşkil edir;

343 Şәbәkәdә uğur qazanmaq üçün lazimdır : 1. Sayta istifadәçilәr cәlb etmәk 2.Şәbәkәdә mәhsul vә xidmәtlәr
üçün müştәri axtarmaq 3.Informasiyanın yığcamığı 4. İnternetdә kompaniyanın imicini yaratmaq (yüksәltmәk)
5. Yalnız gәliri düşünmәk

•

4.5
1,2,4
1,3,5
1.4
2.5

344 Әsas reklam vasitәlәrinә aid deyil

•

Sәrgilәr
Şәxsi әlaqәdә reklam
Telefonla reklam
Bütün cavablar doğrudur
Birbaşa poçt gündәrmәlәri

345 Müasir reklamın fәrqlәndirici cәhәti

•

Yuksәk gәlir әldә etmәk
Tәk tәlәbi formalaşdırmaq
Tәk tәlәbi formalaşdırmaq deyil, hәm dә müәyyәn bir istehlakçı qrupu arasında onu idarә etmәkdir;
İstifadәcilәri cәlb etmәk
İnsanları inandırmaq
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346 Bunlardan hansılar internet nәhәnglәridir: 1. DoubleClick 2. Google 3. MSN 4.Yahoo! 5. ValueClick,

•

1.3
2.4
1,3,4
4.5
2,3,4

347 Distant tәhsil üçün nәzәrdә tutulmuş tәdris materialları aşağıdakı tәlәblәrә cavab vermәlidir :
1.informasiyanin yiğcamlığı 2. informasiya şәffaflığı 3. redaktә vә referatlaşdırma işlәrinin asanlığı 4. , tәdris
materiallarının zorla qәbul etdirilmәsi 5qәnaәtcillik, özünәnәzarәtin yüksәk dәrәcәsi

•

1,2,3
1.3
4.5
2,3,5
1.2

348 Distant tәhsildә tәdris fәaliyyәtinin tәşkil edilmәsinin dünya praktikasında geniş yayılmış formaları:1.
Telekonfranslardan 2. işgüzar oyunlardan 3.plan haqda mәlumatlandırma 4. qrup halında diskussiyalardan
5.hesablama sistemlerinin öyrәnilmәsi

•

2.4
1.4
1,3,5
3.5
1,2,4

349 Distant tәhsil texnologiyaları işlәnib hazırlanarkәn aşağıdakı komponentlәr dә nәzәrdә tutulmalıdır:1.
hipermәtnlә – virtual dәrsliklә iş 2.hesablama sistemi 3. öyrәnilәn materialın elminәzәri icmalı 4.yazılar icmalı
5.baza administratoru

•

1.3
1.5
1.2
3.4
4.5

350 Distant tәhsil formasını ilk yaratmaq cәhdi

•

1844cı ildә edilib
1830cı ildә edilib
1845cı ildә edilib
1840cı ildә edilib
1740cı ildә edilib

351 Açıq distant tәhsil formasının üstünlüklәrinә aid deyil

•

Әyani vә qiyabi tәhsillә müqayisәdә üstünlüyü
Әlyetәrliyi
Ucuzluğu
Bütün variantlar doğrudur
Çevikliyi

352 Bolonya prosesinә qoşulmaqla Azәrbaycan bir daha birmәnalı şәkildә Avropa tәhsil mәkanına inteqrasiya
prosesini dәrinlәşdirmәk әzmini nümayiş etdirdi

•

2002‐ci ildәn etibarәn
2007‐ci ildәn etibarәn
2005‐ci ildәn etibarәn
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2003‐cü ildәn etibarәn
2000‐ci ildәn etibarәn

353 Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, Avstraliya,Yeni Zelandiya vә Sinqapurun bir sıra universitetlәrini özündә
birlәşdirәn qlobal virtual tәhsil müәssisәsi tәşkil olundu

•

2005‐ci ilin mart ayında
2002‐ci ilin aprel ayında
2000‐ci ilin aprel ayında
1999‐cu ilin fevral ayında
2000‐ci ilin may ayında

354 Websıhifәnin dizaynı aşağıdakı elementlәrin işlәnmәsini nәzәrdә tutur.

•

Şrift
Rәng
Websәhifәnin tәrtibatı
Qrafika
Bütün cavablar doğrudur

355 Korporativ iclasda 10 dәqiqәlik izahat әrzindә mürәkkәb informasiyanı başa düşülәn etmәyin әn effektiv 5
qaydasına aid deyil

•

Parlaq rәnglәrin vә mәtnin bolluğu
İnformasiyanı sadәlәşdirmәk
Lazımsız informasiyadan qәtiyyәtlә imtina etmә
Yeni informasiyanı beyinlәrindә olan köhnә biliklәrlә müqayisә edәrәk qiymәtlәndirmәk
Cәmi 5 kriteriyadan istifadә edәrәk informasiyanı tәşkil etmәk

356 Özgә saytda bannerin göstәrilmәsinә görә neçә cür ödәmә aparmaq olar.

•

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

357 Banner reklamının neçә әsas metodu vardır:

•

6.0
2.0
5.0
3.0
4.0

358 CGI bannerlәri bizә nә tәklif edә bilәrlәr.Biri sәfdir

•

İnformasiyanı daşımaq
Bannerdә naviqasiyanın tәşkili
İstifadәçi tәrәfindәn istәnilәn informasiyanı bannerin kodundan çıxarmaq
Mümkün anketlәşdirmәlәri, sorğu vә sәsvermәlәri aparmaq
Bannerin qrafik vә mәtn tәrkibinin dinamik olaraq dәyişdirilә bilmәsi imkanı

359 Java bannerlәrinin funksiya üstünlüklәrinә aid deyil

•

istifadәçinin rәftarına hәssaslıq – mausun çırtması
Elementlәrin ayrıca redaktәsi
Sadә obyektlәrlә manipulyasiya
Nәinki rastr, hәm dә vektor qrafiklәrdәn istifadәnin mümkünlüyü
Klaviaturada düymәnin basılması
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360 Belә banner movcud deyil

•

Mәtn
GIF formatında
İnteraktiv bannerlәr
Hamsı mövcuddur
Sesli

361 Statik banner

•

Statik banner reklamlarına nümunә olaraq banner mübadilә şәbәkәlәrini (LBE, RLE, RB2) göstәrmәk olar;
Müәyyәn sәhifәyә daimi bәrkidilmir;
Müәyyәn müddәtә ödәnilir, veb sәhifәdә yerlәşdirilir vә hәmin sәhifә tәzәlәnәrkәn başqa banner reklamı ilә әvәz
olunur;
Müәyyәn müddәtә ödәnilir, veb sәhifәdә yerlәşdirilir vә hәmin sәhifә tәzәlәnәrkәn başqa banner reklamı ilә әvәz
olunmur;
İnsanların hәr hansı bir mәhsulu almağına, xidmәtdәn istifadә etmәyinә vә ya hәr hansı bir siyasi namizәdi vә ya
onun ideyasını dәstәklәmәsinә tәsir etmәkdә istifadә olunan mәlumatlandırma vasitәsidir;

362 Banner reklamları fәrqlәndirilir

•

Daimi vә müvәqqәti
Adi ve qeyriadi
Sadә vә mürәkkәb
Statik ve dinamik
Mәntiqi vә fizik

363 Richmedia – mexanizmlәri neçә növә ayırmaq olar:

•

5.0
2.0
6.0
4.0
3.0

364 İnternetdә әn geniş yayılmış reklam növü

•

Jurnal
Divar resimleri
Bilbord
Banner
Radio

365 İnteraktiv Reklam Bürosu (IAB) yaradılmışdır

•

1895cı ildә
1896cı ildә
1997cı ildә
1996cı ildә
2000cı ildә

366 Doğru omayan mulahizәni gösterin

•

Hәr bir kompaniyanın әsas kommersiya fәaliyyәti müştәrilәrin cәlb olunması vә onlarla uzunmüddәtli әlaqәlәrin
qurulmasından ibarәtdir
Reklam her zaman informasiyadır
Reklam latın sözü olan «reklamere» sözündәn әmәlә gәlib
İnformasiya hәr zaman reklamdır
Reklam – müxtәlif növ әmtәә vә xidmәtlәr haqqında informasiyanın mәqsәdyönlü şәkildә yayılması

367 Bunlardan biri beynәlxalq internet reklam agentliyidir
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•

Google
AOL
Yahoo!
MSN
ValueClick

368 Azәrbaycanın reklam bazarının tәmәlini qoyan ANS Kommers Şirkәti yaranmışdır

•

1995ci ilin 25 aprel tarixindә
1997ci ilin 20 dekabr tarixindә
1999ci ilin 22 noyabr tarixindә
2000ci ilin 18may tarixindә
1995ci ilin 25 noyabr tarixindә

369 Aşağıdakılardan hansı "Videoteks"ın tәklif etdiyi xidmәtlәrә aid deyil?

•

Digәr xidmәtlәrlә qarşılıqlı әlaqәni
Idarәetmә sistemlәri
Abonenetlәr arasında dialoq rejimindә informasiya mübadilәsi
Verilәnlәrin emalını
Tranzaksiyalrı

370 VBnin hәcmi neçә Mbayt/san olan maqnit lövhәsi üzәrindә qurulur?

•

456 Mbayt/san
350 Mbayt/san
500 Mbayt/san
1500 Mbayt/san
300 Mbayt/san

371 Modem VBdan istәnilәn informasiyanı neçә bit/san sürәtilә qәbul edir?

•

200 bit/san
1100 bit/san
1000 bit/san
500 bit/san
1200 bit/san

372 TCP/İP ailәsinin әn vacibi protokoludur?

•

İP1
İP5
İP3
İP4
İP2

373 Aşağıdakılardan hansı İP ünvanlarında hostqovşaqların adlarının tәsvirinә aid deyil? 1.Hostqovşaqların
adları 2.Domenlәrin adları 3.Donendaxili böyük domenlәrin adları 4.Hostcәdvәllәr 5.Domen adları serveri 6
Şәbәkәxarici informasiya xidmәti

•

1,2,5
2,4,5
3.6
3,5,6
1,3,6

374 Aşağıdkılardan hansı T–sistemlәrә aid deyil?
Fәaliyyәtdә olan ümumi әlaqә şәbәkәsi әvvәlcә dotasiyalıdır,onun texniki sәviyyәsi vә imaknalrı aşağıdır,
avadanlığın dәyişdirilmәsi vә inkişafı mәqsәdi ilә tariflәrin qaldırılması – idarә şәbәkәlәrinin yüklәnmәsindәn vә
xidmәtlәrindәn imtina etmәyә sәbәb olur.
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•

T–sistemlәri fәaliyyәtdә olan әlaqә şәbәklәrinә qoyulurümumi vәtәndaş vә idarә (müәssisә).
T–sistemlәri dünya sisteminә birlәşdirmәlidir,bu zaman o texniki üstünlüklәrdә vә sosial imkanlarda onlardan geri
qalmamalıdır.
Xәrclәr özündә birlәşdirir: texnikanın istismarına,idarә heyәtinin aylıq maaşına,vergi vә normativ tutulmalara,kredit
vә investisiyaların ödәniş faizlәrinә sәrf olunan xәrclәr: T–sistemlәrinin genişlәndirilmәsinә,investlәrin vә
kreditorların әmanәtlәrinin qaytarılmasına sәrf olunan xәrclәr.
Müәyyәn mәrhәlәdәn sonra T–sistemlәri gәlirsiz olur

375 Aşağıdkılardn hansı Mobil әlaqәnin sistemlәri vә mobil şәbәkәlәrә aiddir.

•

Hәrәkәtli abunәçilәr arasında (oyuqlar) telefon әlaqәsi olmaqla, kommutativ funksiyaları yerinә yetirәn baza
stansiyaları tәrәfindәn hәyata keçirilir.
Әlaqәnin әnәnәvi şәbәkәlәri trafikin müәyyәn tiplәri –sәs,verilәnlәr,mәtn vә video üçün layihәlәndirilmiş vә
qurulmuşdur.
Telekompütinqin formalaşmasına gәtirib çıxardır.
Onda belә böyük hәcmli informasiya axının emalı vә nәqli üçün güclü vә etibarlı şәbәkәlәr qurmaq istifadә olunur.
MӘS mәntәqәlәr arasında informasiyanın ötürülmәsini tәmin edir, onlardan biri vә yaxud hәr ikisi hәrәkәtlidir.

376 Telekommunikasiyanın inkişafı növbәti faktorlarla müәyyәn olunur

•

Rәqәmlәşdirmә
İnternetin inkişafı vә bununla bağlı kommutasiya kanalları şәbәkәsindәn kommutasiya paketlәri şәbәkәsinә keçd
Bütün cavablar doğrudur
Mobil әlaqәnin şәbәkәlәrinin vә mobil әlavәlәrin inkişafı
Şәbәkә,xidmәt vә proseslәrin konverqensiyası

377 Mikroelektronika sahәsindә iki proses açarvari faktor kimi qәbul edilir

•

Düzgun cavab yoxdur
Kompüterlәrin istehsalı vә yaddaşın hәcminin azaldılması
Yaddaşın hәcminin azaldılmasi vә qurğuların qiymәtinin aşağı düşmәsi
Kompüterlәrin istehsalı vә daha güclü yaddaş sistemlәrinin yaranması
Kompüterlәrin istehsalı vә yaddaşın hәcmi artırılması

378 Elektron ticarәt ( ECommerce)

•

İqtisadi baxımdan infokommunikasiyanın dinamik inkişafı üçün mühüm şәrtdir.
Rabitә sisteminin,informatikanın vә telekommunikasiya xidmәt növlәrinin polifunksional vәhdәti demәkdir
İnfokommunikasiya şәbәkәlәrindә trafik hәcminin dinamik artımı ilә xarakterizә olunur.
İqtisadiyyatda yeni istiqamәt olub infokommunikasiya vasitәlәri ilә malmaterial,texnologiya vә xidmәt növlәrinin
alqısatqısının operativ tәşkil olunması.
Gәlәcәk infokommunikasiya xidmәt növlәri ilә istifaәçinin nә dәrәcәdә tәmin edilmәsinin әsas parametrlәrini әks
etdirir.

379 Mobil әlaqәnin texnologiyasına daxildir:1. Peyjinq 2. Tveyjinq 3. Mobil telefon

•

1.2
yalnız3
yalnız 1
yalniz2
hamısı

380 Optiklifli sistemlәrin inkişafının әsas tendensiyalarına daxildir:

•

Ötürülmә sürәtinin azalması
Çoxhörgülü lifdәn bir hörgülü lifә keçilmәsi ;
Lifdә sönmәlәrin azalması ;
Bütün cavablar doğrudur
Istifadә olunan dalğanın uzunluğunun dәyişdirilmәsi χ=0,85mkmdәn χ=1,33/1,55 mkm ;

381 Böyük tәsir sәviyyәli operatorların kiçik operatorların sıradan çıxmasına imkan vermәyәn mühitin
yaradılması vә nәhәng operatorların bazası әsasında yeni kiçik operatoralrın tәşkil olnuması:
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•

Vaxta görә xidmәt haqqının ödәnilmәsi
Gәlir vә mәfәәtlәrin hәcminin artımı
Konvergensiya
Xidmәt keyfiyyәti
Operatorların divergensiyası

382 İnfokommunikasiya bazarında әnәnәvi vә yeni operatorlar (provayderlәr) arasında әdalәtli rәqabәt
mühitinin formalaşması

•

İnteqrasiya
Alyanslar
Konvergensiya
Dinamiklik
Antiinhisarçılıq

383 Qloballaşma

•

Rabitә sisteminin,informatikanın vә telekommunikasiya xidmәt növlәrinin polifunksional vәhdәti demәkdir.
İstifadәçini istәnilәn vaxt rabitә ilә tәmin etmәklә,ona istәnilәn şәraitdә vә yerdә infokommunikasiya xidmәtlәrini
göstәrmәsi.
Telefon aparatlarının.o cümlәdәn müxtәlif tipli FKların,multimedia avadanlıqların şәbәkәdә müştәrәk birliyi ilә
miltimedia rabitә xәtlәrinin eyni fiziki mühitlә tәşkili
Müxtәlif növlü informasiya sellәrinin yüksәk sürәtli verlişinin tәmin olunmasıdır.Hlhazırda optik –lifli kabellәr vә
texnologiyaların tәtbiqi ilә veriliş sürәti Qeqabayt/saniyә hәqqinә çatmışdır
Yer kürәsindә hәr bir kәsin fәrdi nömrә vә ya ünvanı olmaqla onun dünyanın istәnilәn nöqtәsindә qlobal
infokommunikasiya şәbәkәsinә qoşulması imkanının tәmin olunması.

384 Elektrik rabitә növlәrinin konvergensiyası,onların informatika texnologiyaları ilә funksional birlәşmәsi
başa düşülür.

•

Elektroәlaqәsiqnalları
Kommunikasiya
Telekommunikasiya
İnfokommumikasiya
Elektroәlaqә

385 Telekommunikasiya sistemlәri telekommunikasiya şәbәkәlәrinin texniki vasitәlәr yığımını tәmsil
etmәkәlә,mәnbәdәn alınan mәlumatı alan şәxsә çatdırana qәdәr növbәti әmәliyyatları yerinә yetirir:Hәmin
әmiliyatlar hansılardır:1. Mәnbәdәn daxil olan mәlumatı elektroәlaqә siqnalına çevirir 2. elektroәlaqә siqnalına
çevrilmiş mәlumatı alan vә ötrürәn üçün sadә formaya çevirir;3. siqnalların ötrülmә kanalları vә sonuncu
punktlarda quraşdırılmış kommutasiya stansiyaları vә yaxud әlaqәnin qovşaqları vasitәsilә elektroәlaqәyә
qoşur.

•

yalnız 1
yalnız 2
yalnız 3
hamısı
heç biri

386 Telekomunikasiya sistemlәri

•

Siqnalların,işarәlәrin,mәtnlәrin,tәsvirlәrin,sәsin naqil,optik vә yaxud digәr elektromaqnit sistemlәrinin kömәyi ilә
ötrülmәsi vә qәbul edilmәsi demәkdir.
Uyğunlaşdırılmış qaydalar әsasında funksiyalaşdırılmış vasitәlәrin kömәyi ilә informasiya mübadilәsi vә yaxud
informasiyanın ötrülmәsi demәkdir.
Danışıq,mәtn,tәsvir,әdәdi verilәnlәr,qrafik,cәdvәl vә digәr şәkildә informasiyanın tәsvir formasıdır.
Fәzada zonasına görә maddi informasiya daşıyıcısıdır.
Müәyyәn tipә malik elektro әlaqәlәri tәmin edәn texniki vasitәlәr kompleksidir.

387 Plastik EÖSdә informasiyanın mühafizәsi.

•

Düzgün cavab yoxdur.
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•

Aparat vasitәlәri ilә yerinә yetirilir.
Proqram vә aparat vasitәlәri ilә yerinә yetirilir.
Proqram vasitәlәri ilә yerinә yetirilir.
Sistem admnistrasiyası vasitәsilә yerinә yetirilir.

388 Şәbәkә EÖSdә informasiyanın mühafizәsi

•

Aparat vasitәlәri ilә yerinә yetirilir.
Proqram vә aparat vasitәlәri ilә yerinә yetirilir.
Proqram vasitәlәri ilә yerinә yetirilir.
Әmәli yaddaş vasitәsilә yerinә yetirilir.
Düzgün cavab yoxdur.

389 Pul tәdavülü sferasında mühüm әhәmiyyәt kәsb edir

•

Düzgün cavab yoxdur.
İnformasiya tәhlükәsizliyi vә verilәnlәrin ötürülmәsi, çevrilmәsi sisteminin etibarlılıq mәsәlәlәri.
İnformasiya tәhlükәsizliyi vә verilәnlәrin ötürülmәsi sisteminin etibarlılıq mәsәlәlәri.
İnformasiya tәhlükәsizliyi vә verilәnlәrin ötürülmәsi, toplanılması sisteminin etibarlılıq mәsәlәlәri.
İnformasiya tәhlükәsizliyi vә etibarlılıq mәsәlәlәri.

390 EÖSnin tәtbiqi ilә pullar çevrilirlәr.

•

smartkartlarda vә bankamatlarda saxlamlan inforaıasiyaya.
Bankamatlarda saxlamlan inforaıasiyaya.
Smartkartlarda saxlamlan inforaıasiyaya.
Smartkartlarda, fәrdi kompüterlәrin yaddaşında vә bankamatlarda saxlamlan inforaıasiyaya.
Smartkartlarda vә fәrdi kompüterlәrin yaddaşında saxlamlan inforaıasiyaya

391 EÖS nin texnoloji tәhlükәsizlik dedikdә başa düşülür.

•

EÖSnin texnologiya tәminatçısı.
EÖSnin sabitliyi.
EÖSnin interpritasiyası.
EÖSnin kodlaıdırılma forması.
EÖSnin texnologiyasının etibarlılığı.

392 EÖS nin iqtisadi tәhlükәsizliyi dedikdә başa düşülür

•

EÖSnin iqtisadi vә texnoloji aspektlәri.
EÖSnin iqtisadi tәhlükәsizliyi.
EÖSnin sisteminin sistem tәhlükәsizliyi.
EÖSnin iqtisadi sistemin sabitliyinә tәsiri.
EÖSnin iqtisadi sәmәrәlilik prinsipi.

393 EÖSnin etibarlılığı vә tәhlükәsizliyinin hәlli problemi neçә әsas tәrkibdәn ibarәtdir

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

394 Yaradılmış arbitraj vә auditin imkanları.

•

Ödәmә predmeti haqqında mәlumatlar verilir.
Ödәyici sübut etmәlidir ki, ödәmә hәyata keçirilәcәy.
Düzgün cavab yoxdur.
Ödәmәlәrin hәyata keçirilmәsi haqqında mәlumatlar verilir.
Ödәyici üçüncü tәrәfә sübut etmәlidir ki, ödәmә hәyata keçirilib vә ödәmә predmeti haqqında mәlumatlar verilib.
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395 Autentifıkasiya.

•

Ödәnişlәrin tәhlükәsizliyi.
Ödәnişlәrin tәsdiqlәnmәsi.
Düzgün cavab yoxdur.
Ödәnişlәrin ötürülmәsinin tәhlükәsizliyi.
Kontragentlәrin şәxsiyyәtinin tәsdiqlәnmәsidir.

396 Avtorizasiya nәdir .

•

Tranzaksiyaların hәyata keçirilmәsi tәlәbinin ödәmә sistemi ilә tәsdiq vә ya inkar edildiyi prosesdir.
Tranzaksiyaların hәyata keçirilmәsi tәlәbinin ödәmә sistemi ilә hәyata keçirәn prosesdir.
Düzgün cavab yoxdur.
Tranzaksiyaların hәyata keçirilmәsini tәmin edәn prosesdir.
Ödәmә sistemi ilә tәsdiq vә ya inkar edildiyi prosesdir.

397 Elektron ödәmә sistemi hansı tәlәblәrin yerinә yetirilmәsinә zәmanәt vermәlidir

•

Düzgün cavab yoxdur.
Tamlıq, mәxfilik, autentifikasiya, avtorizasiya vә sektorizasiya.
Tamlıq, mәxfilik, autentifikasiya.
Tamlıq, mәxfilik, autentifikasiya, avtorizasiya.
Mәxfilik, autentifikasiya, avtorizasiya.

398 Qeyrianonim sistemlәr.

•

Mürәkkәb sistemlәrdir.
Sadә sistemlәrdir.
İstifadәçinin idetifikasiyası olmadan әmәliyyatları hәyata keçirir.
İstifadәçinin imzası olmadan әmәliyyatlar keçirmәyә imkan verir.
Sistem iştirakçılarının mütlәq identifikasiyasını tәlәb edir.

399 Anonim sistem imkan verir.

•

Düzgün cavab yoxdur.
İstifadәçinin imzası olmadan әmәliyyatlar keçirmәyә.
İstifadәçinin parolu olmadan әmәliyyatlar keçirmәyә.
İstifadәçinin idetifikasiyası olmadan әmәliyyatlar keçirmәyә.
İstifadәçinin deşifrәsi olmadan әmәliyyatlar keçirmәyә.

400 Şәbәkә әsaslı ödәmә sistemlәrinә misal kimi göstәrmәk olar.

•

Webmoney, Vimax, Mımex.^eHbnı, Paypal, Egold, RuPay, eport, Rapida.
Mımex.^eHbnı, Paypal, Egold, RuPay, eport, Rapida.
Webmoney, Mımex.^eHbnı, Paypal, Egold, RuPay, Rapida.
Webmoney, Mımex.^eHbnı, Paypal, Egold, RuPay, eport, Rapida.
Webmoney, Mımex.^eHbnı, Paypal, Egold, RuPay, eport.

401 Şәbәkә elektron ödәmә sistemi meydana gәlmişdir

•

XIX әsrdә
XX әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin ortalarında
XX әsrin sonlarına
XXI  әsrdә

402 Kart әsaslı ödәmә sistemlәrinә nümunә kimi göstәrmәk olar.

•

Mondex, Proton, CLİP, Visa Cash, CMP vә s.
Mondex, Proton, CLİP, Visa, Cash, SCS vә s.
Mondex, Proton, CLİP, Visa, Cash, SSL vә s.
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•

Mondex, Proton, CLİP, Visa Cash vә s.
Mondex, Proton, CLİP, Visa, Cash, SQL vә s.

403 Kart әsaslı EÖSdә pul informasiyasının saxlanması vә onun işlәnmәsi üçün istifadә olunur.

•

Aparat, proqram vә texniki hәllәrindәn
Aparat vә proqram hәllәrindәn.
Düzgün cavab yoxdur.
Proqram hәllәrindәn.
Aparat hәllәrindәn.

404 Pәrakәndә EÖSi texniki baxımdan bölünür.

•

Kart әsaslı vә şәbәkә әsaslı vә naqd әsaslı ödәmә sistemlәri.
Plastik kart әsaslı әsaslı ödәmә sistemlәri.
Düzgün cavab yoxdur.
Elektron pul vә şәbәkә әsaslı ödәmә sistemlәri.
Kart әsaslı vә şәbәkә әsaslı ödәmә sistemlәri.

405 Elektron ödәmә sisteminin yaradılmasının әsas tәşәbbüskarı kimi çıxış edir.

•

Ticarәt tәşkilatları.
Dövlәt vә qeyri dövlәt.
Dövlәt vә kommersiya .
Dövlәt.
Kommersiya şirkәtlәri.

406 Ödәmә sistemlәrinin kağız ÖSi qarşısında duran bir sıra üstünlüklәri aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Ödәmәnin yerinә yetirilmәsi vaxtının qısaldılması, tranzaksiya xәrclәri sәviyyәsinin enmәsi, texniki vә әmәliyyat
risklәrinin aşağı düşmәsi.
Ödәmәnin yerinә yetirilmәsi vaxtının qısaldılması, tranzaksiya xәrclәri sәviyyәsinin enmәsi, әmәliyyat risklәrinin
aşağı düşmәsi.
Düzgün cavab yoxdur.
Ödәmәnin yerinә yetirilmәsi vaxtının qısaldılması, tranzaksiya xәrclәri sәviyyәsinin enmәsi, texniki vә program
risklәrinin aşağı düşmәsi.
Ödәmәnin yerinә yetirilmәsi vaxtının qısaldılması, texniki vә әmәliyyat risklәrinin aşağı düşmәsi.

407 Әnәnәvi formada çıxış edәn kağız әsaslı ÖS ödәmә alәtlәri ilә mübadilәnin hansı şәklindә olmasını tәlәb
edir.

•

Düzgün cavab yoxdur.
Yazılı sәnәdlәr vә elektron sәnәdlәr şәklindә olmasını.
Elektron sәnәdlәr şәklindә olmasını.
Yazılı sәnәdlәr şәklindә olmasını.
Istәnilәn formada.

408 Hazirda pul daşıyıcısının neçә növündәn istifadә edilir

•

5.0
1.0
3.0
2.0
4.0

409 İstәnilәn ödәmә sisteminin texniki aspekti ibarәtdir.
Hesablaşmaların yerinә yetirilmәsi mexanizmindәn,iştirakçılarından, ödәmә sisteminin qarşılıqlı әlaqәsinin
reqlamentindәn (üsulundan) vә hesablaşmaların hәyata keçirilmәsindә istifadә olunan texniki vasitәlәrdәn.
Ödәmә sistemi iştirakçılarının qarşılıqlı әlaqәsinin reqlamentindәn (üsulundan) vә hesablaşmaların hәyata
keçirilmәsindә istifadә olunan texniki vasitәlәrdәn.
Düzgün cavab yoxdur.
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•

Hesablaşmaların yerinә yetirilmәsi mexanizmindәn, hesablaşmaların hәyata keçirilmәsindә istifadә olunan texniki
vasitәlәrdәn.
Hesablaşmaların yerinә yetirilmәsi mexanizmindәn, ödәmә sistemi iştirakçılarının qarşılıqlı әlaqәsinin
reqlamentindәn (üsulundan) vә hesablaşmaların hәyata keçirilmәsindә istifadә olunan texniki vasitәlәrdәn.

410 Elektron ödәmә sistemlәrinin tәsniflәşmәsi lazımdır.

•

Tәyinatına görә.
Texniki vә iqtisadi әlamәtlәrinә görә.
Iqtisadi әlamәtlәrinә görә.
Texniki әlamәtlәrinә görә.
Düzgün cavab yoxdur.

411 Elektron ödәmә sistemi iqtisadi müstәvidә öyrәnilә bilәr

•

İqtisadi vә texnoloji müstәvidә öyrәnilir.
İqtisadi müstәvidә öyrәnilir.
Düzgün cavab yoxdur.
Texnoloji müstәvidә öyrәnilir.
İqtisadi müstәvidә öyrәnilmәsi tamlıq, bütövlük tәşkil edә bilmәz.

412 Elektron ödәmә sistemi özündә hansı mәnaları birlәşdirir

•

Düzgün cavab yoxdur.
İqtisadi,texnoloji vә texniki mәnalar.
İqtisadi, texniki, texnoloji vә texniki layihә mәnalarını.
İqtisadi vә texniki mәnalar.
İqtisadi, siyasi vә texniki mәnalar.

413 Elektron çeklәr çıxış edirlәr.

•

Düzgün cavab yoxdur.
Elektron sertifikatlar әsasında bank, siğorta, maliyyә hesablarının idarә edilmәsi vasitәsi kimi.
Elektron sertifikatlar әsasında bank hesablarının maliyyә hesablarının idarә edilmәsi vasitәsi kimi.
Elektron sertifikatlar әsasında bank hesablarının idarә edilmәsi vasitәsi kimi.
Elektron sertifikatlar әsasında bank, maliyyә hesablarının idarә edilmәsi vasitәsi kimi.

414 Adәtәn elektron ödәmә sistemlәri yaradılır.

•

KlientBank texnologiyası ya da ki sığorta şirkәtlәrinin әsasında әsasında.
Bank sistemi ya da ki elektron sertifikat texnologiyası әsasında.
KlientBank, sığorta şirkәtlәrinin ya da ki elektron sertifikat texnologiyası әsasında.
KlientBank, sığorta şirkәtlәrinin, texnologiya tәminatçılarının ya da ki elektron sertifikat texnologiyaları әsasında.
KlientBank texnologiyası ya da ki elektron sertifikat texnologiyası әsasında.

415 Ödәmә sistemlәrinin uğurlu fәaliyyәti üçün hansı tәşkilatlarının olması zәruridir.

•

Prosessinq vә kommunikasiya mәrkәzlәri, texniki prosseslәri, texniki tәminatları hәyata keçirәn ixtisaslaşdırılmış
tәşkilatlar.
Kommunikasiya mәrkәzlәri, texniki xidmәt mәrkәzlәri kimi texniki tәminatları hәyata keçirәn ixtisaslaşdırılmış
tәşkilatlar.
Prosessinq mәrkәzlәri, texniki xidmәt vә texnoloji layihәlәri mәrkәzlәri kimi texniki tәminatları hәyata keçirәn
ixtisaslaşdırılmış tәşkilatlar.
Prosessinq vә kommunikasiya mәrkәzlәri, texniki xidmәt mәrkәzlәri kimi texniki tәminatları hәyata keçirәn
ixtisaslaşdırılmış tәşkilatlar.
Prosessinq vә kommunikasiya mәrkәzlәri, texnoloji layihәlәri, texniki xidmәt mәrkәzlәri kimi texniki tәminatları
hәyata keçirәn ixtisaslaşdırılmış tәşkilatlar.

416 İnternetdә qarşılıqlı maliyyә hesablaşmalar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsini mümkünlәşdirәn iştikaçıların
mәcmusudur.

•

Bankların, prosessinq mәrkәzlәrinin, ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin, sığorta şirkәtlәrinin.
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•
Diller, prosessinq mәrkәzlәrinin, ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin.
Bankların, prosessinq mәrkәzlәrinin, ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin.
Brokerlәrin, bankların, ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin, sığorta şirkәtlәrinin.
Bankların, prosessinq mәrkәzlәrinin, ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinin.

417 Autentlfikasiya

•

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

418 CHIPS  bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan

•

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

419 24.SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı

•

1980.0
1977ci ildә
1990.0
1981.0
1991.0

420 Cash@Will fiınksional moduldan ibarәtdir: 1yerli vә xarici valyuta alәtlәrinin yığımını, müştәrilәr haqda
mәlumatların toplanmasını. 2ödәniş xidmәtlәrini әhatә edir. 3elastik idarәetmәdir. 4müştәrilәr haqda
mәlumatların toplanmasını. 5Dvidentlәrin idarә olunması

•

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

421 Cash(a)Will hansı şirkәtinin mәhsulu hesab olunur

•

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

422 Macrobank proqramı yaradılmışdır

•

1993ci ildә
1992ci ildә
1994ci ildә
1990ci ildә
1995ci ildә

423 Macrohank4 işlәnib hazırlanmışdır

•

banklar, kredit tәşkilatları vә maliyyә institutları üçün
banklar vә maliyyә institutları üçün
banklar vә sğorta şirkәtlәri üçün
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banklar vә ticarәt tәşkilatları üçün institutları üçün
banklar, sğorta şirkәtlәri vә maliyyә institutları üçün

424 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.
Fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq.
Hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara 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.

425 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.
Mәhsul vә xidmәtlәri, fılial vә ATM şәbәkәlәri, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı email 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, investisiya imkanları, ssuda vә faiz haqda mәlumatı, dvidentlәri, sәhm bazarındakı proseslәri e
mail vә ya ismarıc vasitәsilә tәmin edir.

426 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarından әn әsaslarına aiddir

•

PowerCard, Cash@Will, FinnOne Instant, Cyberplat, Web Money, 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, PayCash 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.

427 Bankinq proqram tәminatlarına aid olanların sayı yanliş olanların sayından neçә dәfә çoxdur. BankONet,
Macrobank4 ,powercard, finnone,avea,bonuscard

•

9.0
2.0
6.0
4.0
1.0

428 Macrohank4ün nüvәsini tәşkil edir

•

Debet vә smart kart
Çox valyutalı hesablaşmalar
Telex bankinq sistemi
Alt sistemin fәaliyyәti
Çoxdillilik

429 SWIFT2 ŞӘBӘKӘSİ neçә sәviyyәli arxitekturaya әsaslanır?

•

5.0
vahid sәviyyәlidir
3.0
4.0
2.0

430 Rstvle Softlaba şamil oluna bilәndir:
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•

baltikyanı ölkәlәrdә istehsal olunur.
bizim yerli banklar tәrәfindәn geniş istifadә olunur.
belorusiya mәhsullarındandır.
belorusiyada hәr 3 bankdan bir bu mәhsuldan istifadә edir.
şirkәt investisiya fәaliyyәtindәn imtina etmişdir.

431 BEST MARKETİNQӘ aiddir

•

Metodiki rәhbәrlik
Hec biri
Malların inhisarçılığının analizi
Tәbliğ üçün tövsiyyәlәr
Hәlә müәyyәn edilmәyib

432 Bu beynalxalq teşkilatın fәaliyyәtinin әsas istiqamәti banklar üçün operativ etibarlı vә mәxfi
telekomunikasiya xidmәtinin tәmini üzrә işlәrin görülmәsidir:

•

BANK TECNIQUE
SWIFT
POWERCARD
MAKROHANK
ZIRAAT BANK

433 1993cü ildә yaradılmış, әvvәlcә fәrdi bankinq üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Swift
Macrohank4
power Card
BankONet
cash@will

434 BankONet proqram tәminatında әmәliyyatların aparılması rejimini göstәrin:

•

48/7
24/7
42545.0
42484.0
42606.0

435 BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarını neçә qrupa bölmәk olar?

•

4.0
2.0
1.0
3.0
5.0

436 BankONet proqram tәminatının әsas üstünlüklәrindәn deyil:

•

istәnilәn yerdә әmәliyyatları aparmaq imkanı
bütün növ kredit kartları dәstәklәyir
24/7 rejimindә biznes әmәliyyatlarının aparılması
yüksәk tәhlükәsiz sistem
çoxvalyutalılıq vә çoxdillilik imkanı

437 CRM nәdir

•

verilәnlәrin әmәli tәhlili.
tәdarükün zәncirvari idarә olunması;
müәssisәnin resurslarının vә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması;
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sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması;
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә olunması;

438 Elektron ticarәtdә bu mәsәlәlәrdәn hansıları tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir?

•

Qarşılıqlı identifikasiya vә autentifikasiya
Mәhdudiyyәtsiz müraciәt
Sövdәlәşmә şәrtlәrindәn imtina etmәmәk
Verilәnlәrin tamlığı
Verilәnlәrin mәxfiliyi

439 Telekonfranslar ...

•

Bütün cavablar doğrudur
Internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır
Istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompüterdir
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir
Xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir

440 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar

•

Düzgün cavab yoxdur
BankONet, Makrobank4, PoverCard, Cash@Will, FinnOne vә s misal göstğrmğk olar
BankONet, Makrobank4, PoverCard, Cash@Will, FinnOne İnstant, Cyberplat, PayCash vә s misal göstğrmğk olar
BankONet, Makrobank4, PoverCard, Cash@Will, FinnOne İnstant, Cyberplat, PayCash, Web Money vә s misal
göstğrmğk olar
BankONet, Makrobank4, PoverCard, FinnOne İnstant, Cyberplat, PayCash, Web Money vә s misal göstğrmğk olar

441 SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı

•

1980.0
1977ci ildә
1990.0
1981.0
1991.0

442 PowerCard nәdir?

•

şәbәkә birlәşmәlәridir
proqram tәminatıdır
düzgün cavab yoxdur
әmәliyyat sistemidir
ötürmә protokoludur

443 Çip kartlar meydana gәldi :

•

40 –cı illәrdә
80ci illәrdә
50 –ci illәrdә
70ci illәrdә
90cı illәrdә

444 Kart sahibi kimdir ?

•

Bütün cavablar doğrudur
razılaşdırılmış müqavilә әsasında bankemitentdәn ödәmә kartı әldә edәn müştәri, fiziki şәxs
sistemi yaradan şәxs
düzgün variant yoxdur
qebz verәn şәxs

445 Ticarәtxidmәt müәssisәlәri :
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•

neqliyyat xidmәti gostәrәn müәssisәlәr
kartları ödәmә alәti kimi qәbul edәn müәssisәlәr
qәbzin verәn müәssisәlәr
Bütün cavablar doğrudur
düzgün variant yoxdur

446 Plastik kart әsasında yaradılmış ödәmә sistemlәrinin әsas vәzifәsi nәdir ?

•

Bütün cavablar doğrudur
mal göndәrәn vә istehlakçılar arasında baş verәn hesablaşmaların yerinә yetirilmәsi
xerclәri çoxaltmaq
düzgün variant yoxdur
gәliri stabillәşdirmәk

447 POSterminal nәdir ?

•

Bütün cavablar doğrudur
ticarәt terminalları ödәniş kartı vasitәsilә malların, iş vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi, habelә nağd pulun alınması üçün
nәzәrdә tutulmuş avadanlıq
düzgün variant yoxdur
Kartın qәbulu mәntәqәsi
bank kartı

448 Tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb edır ?

•

düzgün variant yoxdur
Onlayn tranzaksiya
Bütün cavablar doğrudur
qәbzin verilmәsi prosesi
Oflayn tranzaksiya

449 Tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilә eyni zamanda bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb etmәyәn
tranzaksiya adlanır :

•

kartın emitenti vә sahibi arasında aparılan hesablaşmalar metodu
Oflayn tranzaksiya
düzgün variant yoxdur
onlayn tranzaksiya
Bütün cavablar doğrudur

450 Әmәliyyatları dayandırılmış vә lәğv edilmiş kartların daxil edildiyi siyahısı adlanır

•

düzgün variant yoxdur
Stoplist
Bütün cavablar doğrudur
qәbzin verilmәsi prosesi
back list

451 Prosessinq mәrkәzi :

•

plastik kartların emissiyasını hәyata keçirәn vә ödәmә sistemi infrastrukturunda yerinә yetirilәn bütün ödәmәlәrә
cavabdeh olan tәşkilat
ödәmә sistemi iştirakçılan arasında informasiya vә texniki qarşıhqlı әlaqәlәri tәmin edәn ixtisaslaşdınlmış hesablama
mәrkәzi
Bütün cavablar doğrudur
düzgün variant yoxdur
ödәmә üçün terminal

452 Emitent nәdir ?

•

Bütün cavablar doğrudur
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•

plastik kartların emissiyasını hәyata keçirәn vә ödәmә sistemi infrastrukturunda yerinә yetirilәn bütün ödәmәlәrә
cavabdeh olan tәşkilat
düzgün variant yoxdur
ödәmә sistemi iştirakçılan arasında informasiya vә texniki qarşıhqlı әlaqәlәri tәmin edәn ixtisaslaşdınlmış hesablama
mәrkәzi
ödәmә üçün terminal

453 Ekvayrer adlanır :

•

düzgün variant yoxdur
mәhsul vә xidmәtlәrә görә xidmәt mәrkәzinә (mәs. mağazay pul vәsaitlәrini ödәyәn, plastik kartlarla hesablaşan
tәşkilat
Bütün cavablar doğrudur
qәbzin verilmәsi prosesi
Express kart

454 Ödәmә kartı :

•

kartın emitenti vә sahibi arasında aparılan hesablaşmalar metodu
kart sahibi tәrәfindәn malların, iş vә xidmәtlәrin ödәnilmәsi, habelә nağd vәsaitin әldә edilmәsi üçün istifadә edilәn
plastik (debet vә ya kredit) kartı
dövriyyәdә olan pul kütlәsinin hәrәkәti vә onlara nәzarәt
Bütün cavablar doğrudur
düzgün variant yoxdur

455 Diskont kartları hәmdә adlanır :

•

Express kart
loyallıq kartları
Debet kart
Bütün cavablar doğrudur
düzgün variant yoxdur

456 İnformasiyanın karta yazılması üsülundan biri sәhvdir :

•

Maqnit xәtli kartlar
Bütün cavablar doğrudur
Qrafiki yazılışla kartlar
Ştrix kodlu kartlar
Embosiyalı kartlar

457 Kredit vә debet kartları arasındakı fәrq nәdir?

•

düzgün variant yoxdur
kartın emitenti vә sahibi arasında aparılan hesablaşmalar metodu
Bütün cavablar doğrudur
kartin satışı metodu
karti әldә edәn şәxslәr arasında fәrqdir

458 Avtarizasiya nәdir

•

alıcı vә satıcı arasındakı sövdәlәşmәnin emitent  bank vә ya kart buraxan digәr tәşkilatlar tәrәfindәn tәsdiqlәnmәsi
prosesi
kartın emitenti vә sahibi arasında aparılan hesablaşmalar metodu
düzgün variant yoxdur
qәbzin verilmәsi prosesi
Bütün cavablar doğrudur

459 Ödәmә anlayışı nәdir?

•

qәbzin verilmәsi
mәhsul vә xidmәtlәrin әldә olunması
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•

düzgün variant yoxdur
mәhsulun satılması
Bütün cavablar doğrudur

460 I qrup kartların kömәyi ilә :

•

düzgün variant yoxdur
ticarәt vә xidmәt sferalarında mәhsul vә xidmәtlәrә görә hesablaşmalar hәyata keçirmәk olar
dövriyyәdә olan pul kütlәsinin hәrәkәti vә onlara nәzarәt artır
Bütün cavablar doğrudur
xәrclәr coxalır

461 "Pula münasibәtdә" kartlar bölünürlәr

•

Express kart
I qrup vә II qrup
ödәmә kartı
Bütün cavablar doğrudur
düzgün variant yoxdur

462 Kartların texniki tәsnifatı nәyә görә aparılır?

•

xәrclәrin çoxaldılması üçün
mәlumatların karta yazılması vә emal olunması metodların görә
kart proqramlarının tәkmillәşdirimәsi üçün
düzgün variant yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

463 Qeyriödәmә kartları imkan verir :

•

istehlak kreditinin әldә oluması üçün
xidmәtlәrin ödәnilmәsi üçün endirimlәrin әldә olunmasına vә yaxud müәyyәn xidmәtlәrdәn istifadә etmәyә
Bütün cavablar doğrudur
texnikanı inkişaf etdirmәk üçün
kart proqramlarının tәkmillәşdirimәsi üçün

464 Kredit kartları nә üçün istifadә olunur ?

•

Bütün cavablar doğrudur
istehlak kreditinin әldә oluması üçün
xәrclәrin çoxaldılması üçün
ödәmәlәrin artırılması üçün
düzgün variant yoxdur

465 Ödәmә qabiliyyәtinә görә kartlar bölünür :

•

düzgün variant yoxdur
ödәmә vә qeyriödәmә kartlarına
Qәbz
Bütün cavablar doğrudur
Diners Club (D

466 Multiaplikasion kartları nәdir?

•

Express kart
bir çox әlavәlәrlә (applikasiyalarl olan kart
Debet kart
düzgün variant yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

467 Kartların tәsnifatı nәdәn asılıdır?
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•

düzgün variant yoxdur
kartın әsasında duran prinsiplәrdәn
Bütün cavablar doğrudur
kartın ölçüsündәn
kartın seriyasından

468 Kartların ölcülәri :

•

Bütün cavablar doğrudur
standart ölçülәrә (85.6 mm 53.9 mm 0.76 mm)
düzgün variant yoxdur
kiçik ölçülәrә (85.6 mm 53.9 mm 0.76 mm)
normal ölçülәrә (85.6 mm 53.9 mm 0.76 mm)

469 Kart sahibi haqqında bütün mәlumatlar yerlәşdirilib :

•

kartın seriyasında
Kartın arxa üzündә maqnit xәttdә
Kartın üzәrindә qoyulmuş imzada
Bütün cavablar doğrudur
düzgün variant yoxdur

470 Loqotip nәdir?

•

Debet kart
ticarәt markası
düzgün variant yoxdur
ödәmә kartı
Express kart

471 Plastik kartın әsas funksiyalarından biri nәdir?

•

texnikanı inkişaf etdirmәk
xәrclәrin çoxaldılması
ödәmәlәrin artırılması
kartı istifadә edәn şәxsin ödәmә sisteminin subyekti kimi identifikasiya edilmәsinin tәmin etmәk
düzgün variant yoxdur

472 Qәrbdә plastik kartların müyyәn standartlanınhesablaşmalarını aparmaq üçün yaradılan sistem :

•

düzgün variant yoxdur
ISO (International Standarts Organization)
Bank of America vә Chase Manhattan Bank
Express kart
Diners Club (D

473 Plastik kartların iqtisadiyyat üçün әhәmiyyәti nәdir?

•

nәgd puldan istifadәnin artırılması
dövriyyәdә olan pul kütlәsinin hәrәkәti vә onlara nәzarәt
kart proqramlarının tәkmillәşdirimәsi
düzgün variant yoxdur
xerclәrin çoxaldılması

474 Kecәn әsrin 70ci illәrin ortalarında :

•

Diners Club (D kartları ilk kütlәvi ödәmә kartı oldu
Visa International vә MasterCard kimi iki iri kart üzrә beynәlxalq ödәmә sistemlәri meydana gәldi
düzgün variant yoxdur
amerika bazarına Express American şirkәti uğurla daxil oldu
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nәqd pulun әldә olunması üçün tәyin olunmuş kartlar yarandı

475 Lokal kart mәhsulları ilә amerika bazarına daxil olan şirkәtlәr hansılardır?

•

Diners Club (D
Bank of America vә Chase Manhattan Bank
Debet kart
Express kart
düzgün variant yoxdur

476 İlk ödәmә kartları nәdәn hazırlanırdı ?

•

plastik
karton
düzgün variant yoxdur
ağac
kagız

477 İlk kartlar bölünürdü :

•

düzgün variant yoxdur
ödәmә, kredit vә qeyribank kartları
sistem kartları
nәqliiyat kartları
Express kart

478 İlk DC kartları nә üşün istifadә olunurdu?

•

düzgün variant yoxdur
nahar yemәklәrinin ödәnilmәsinә görә
nәqliyyata görә
alışverişә görә
texniki xidmәtlәrә görә

479 İlk kütlәvi ödәmә kartı olub:

•

Qәbz
Diners Club D
Express kart
Debet kart
ödәmә kartı

480 İlk plastik kartlar nә vaxt yaranıb?

•

1844cü ildә
1949cu ildә
1945ci ildә
1989cu ildә
1944cü ildә

481 Elektron pulun әsas nöqsanı kimi çıxış edir.

•

Düzgün cavab yoxdur.
Elektron pulların emissiyasına yalnız emitent zәmanәt verir.
Elektron pulların emissiyasına heç kim zәmanәt vermir.
Elektron pulların emissiyasına yalnız dövlәt zәmanәt verir.
Elektron pulların emissiyasına istehlakçı zәmanәt verir.

482 Elektron pul sisteminin fәaliyyәtindә hansı nöqsanlar vardır
Protokkolların düzgün seçilmәmәsi.
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•

Açiq açarin olması.
Gizli açarşn mükәmmәl olmaması.
Kompüterlә birlikdә oğurlanmasının mümkünlüyü.
Kriptoqrafiyadan istifadә olunmaması.

483 Qәrb әdәbiyyatında "elektron pul" vә ya "elektron nağd" adlanan yeni ideya ilk dәfә kim tәrәfindәn irәli
sürülmüşdür

•

Smit .
Devid Çauman tәrәfindәn.
Devid Maykl tәrәfindәn.
Devid Ziqmut tәrәfindәn.
Con Maykl.

484 Qәrb әdәbiyyatında "elektron pul" vә ya "elektron nağd" adlanan yeni ideya ilk dәfә neçәnci ildә irәli
sürülmüşdür

•

1976.0
1978.0
1970.0
1977.0
1969.0

485 Avropa parlamenti vә şurası tәrәfındәn "elektron pul haqqında" direktiv neçәnci ildә qәbul olunmuşdur

•

2004.0
2000.0
2002.0
2001.0
2003.0

486 Avropa bankı elektron pula neçenci ildә tәrif vermişdir

•

1996.0
1998.0
1997.0
1986.0
1999.0

487 Elektron pu vasitәsilә ödәmәlәr hәyata keçirilir

•

Düzgün cavab yoxdur.
Bank sisteminin iştirakı olmadan hәyata keçirilir.
Bank çeklәri vasitәsil hәyata keçirilir.
Bank sisteminin iştirakı vasitәsilә hәyata keçirilir.
Xüsusi protokollar vasitәsilә hәyata keçirilir.

488 Proqram mәhsullarında elektron dәyәr harada saxlanılır

•

Düzgün cavab yoxdur.
Fәrdi kompüterin sәrt diskindә.
Maqnit lövhәdә.
Mikroprossesorda saxlanılır.
әmәli yaddaşda.

489 Kartlarda elektron dәyәr harada saxlanılır

•

Düzgün cavab yoxdur.
Mikroprossesorunda saxlanılır.
Maqnit lövhәdә.
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Maqnit dalqada .
Daxili yaddaşda..

490 Elektron qurğuların birbirindәn fәrqli nәçә növü mövcuddur

•

6.0
2.0
3.0
4.0
5.0

491 Beynәlxalq Hesablaşma Bankı tәrәfindәn hazırlanmış mәruzәdә elektron pul anlayışı altında çıxış edirdi

•

Düzgün cavab yoxdur.
Elektron pul anlayışı altında valyuta vahidlәrindә ölçülәn, istehlakçıya mәxsus elektron qurğuda elektron qaydada
saxlanılan pul dәyәri.
Elektron pul anlayışı altında valyuta vahidlәrindә ölçülәn, istehlakçıya mәxsus elektron qaydada saxlanılan pul
dәyәri.
Elektron pul anlayışı altında valyuta vahidlәrindә ölçülәn, istehlakçıya mәxsus elektron qurğuda saxlanılan pul
dәyәri.
Elektron valyuta vahidlәri.

492 Beynәlxalq Hesablaşma Bankı tәrәfindәn elektron pul haqqında mәrusә sәslәndirilmiıdir

•

1997.0
1996.0
1991.0
1986.0
1992.0

493 Electron pulların ikinci forması.

•

Düzgün cavab yoxdur.
Nәqdsiz vәsaitlәrin analoqu kimi çıxış edirlәr.
Emissiya edilimş ödәmә çeklәrini әks etdirir..
Emissiya edilimş ödәmә sertifikatlarını әks etdirir.
Elektron formada emissiya edilimş ödәmә sertifikatlarını vә ya çeklәrini әks etdirir.

494 Electron pulların birinci növü

•

Düzgün cavab yoxdur.
Elektron formada emissiya edilimş ödәmә sertifikatlarını vә ya çeklәrini әks etdiri.r
Emissiya edilimş ödәmә sertifikatlarını әks etdirir..
Emissiya edilimş ödәmә kartlarını әks etdirir.
Emissiya edilimş ödәmә çeklәrini әks etdirir..

495 Elektron pulların neçә növü mövcuddur

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

496 Adi pullar emissiya olunur.

•

Düzgün cavab yoxdur.
Mәrkәzi bank tәrәfindәn.
Kommersiya tәşkilatları tәrәfindәn.
Kommersiya bankları tәrәfindәn.
Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn.
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497 Elektron pullar saxlanılır.

•

Maestro kartlarda.
Kompüterin sәrt diskindә.
VİSA kartda.
Plastik kartda.
Bankamatda.

498 Elektron pullar vә adi nәqdsiz pul vәsaitlәri arasında prinsipial fәrq mövcuddurmu

•

Düzgün cavab yoxdur.
Mövcuddur.
Eyni prinsiplәrә malikdirlәr.
Mövcud deyil.
Eyni yerdә saxlanılırlar.

499 Elektron pulların emissiyası dövlәt tәrәfindәn lisenziyalaşdırılır vә nәzarәt edilirmi

•

Düzgün cavab yoxdur.
Lisenziyalaşdırılmır nә dә ki nәzarәt edilir.
Yalnız lisenziyalaşdırılırılır.
Lisenziyalaşdırılır vә nәzarәt edilir.
Yalnız nәzarәt edilir.

500 Elektron pullar emissiya edilә bilәr

•

Düzgün cavab yoxdur.
Banklar vә ya digәr tәşkilatlar tәrәfındәn.
Mәrkәzi bank tәrәfindәn.
Dövlәt tәrәfindәr .
Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn.

501 Elektron pullar

•

Düzgün cavab yoxdur.
Hüquqi vә maliyyә cәhәtdәn pul kimi çıxış etmirlәr.
Elektron pul elektron banknotdur.
Hüquqi vә maliyyә cәhәtdәn pul kimi çıxış edillәr.
Maliyyә cәhәtdәn tam çıxış edillәr.

502 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?

•

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

503 İnteraktiv bazarları başqa cur necә adlandırırlar?

•

Auksion
Elektron hab
Bazar cәmlәşdiricisi
İnformasiya brokeri
Virtual mağaza

504 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.
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır.
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Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır.
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir.

505 Aqreqator nәdir?

•

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.
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir.

506 Rәqәmsal mәhsulun çatdırılması nә demәkdir?

•

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.
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır.
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir.

507 Virtual birlik nәdir?

•

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.
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.
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir.

508 Sindikator nәdir?

•

Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr.
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 .
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir.
Çoxlu miqdarda mal almaq istәyәn vә ona görә dә topdansatış endirimlәrindә marağı olan insanları qruplar şәklindә
birlәşdirir.

509 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznesmodelini göstәrin:

•

Bazar cәmlәşdiricisi
Yuxarıda sadalananların hamısı
Auksion
İnformasiya brokeri
Kontent tәdarükçüsü

510 Elektron ödәniş sistemlәrinә aiddir:

•

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

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

•

Gold карта
Titanium
Platinum
Visa Classic
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Mastercard

512 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

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

513 İnternetmağaza nәdir?

•

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

514 Elektron pullar sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amili göstәrin:

•

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

515 Elektron kommersiyanın biznes modelini göstәrin:

•

Virtual mağaza
Bütün cavablar doğrudur
Әmәliyyat brokeri
İnteraktiv birja
Әks auksion

516 Xidmәtlәrin interaktiv tәdarükçüsü hansı fәaliyyәti yerinә yetirir?

•

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

517 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstәrin:

•

B2B
C2Q
B2A
B2G
C2C

518 Elektron biznes terminindәn nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

Bütün cavablar doğrudur.
Biznesproseslәrin idarә olunması üçün kompüter texnologiyalarından istifadә ilә elektron kommersiya arasında
hәdd qoymaq 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.
İnternetdә әqdlәrin sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün.

519 Elektron kommersiyanın texnoloji әsasını nә tәşkil edir?
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•

Regional şәbәkә
Qlobal şәbәkә
Ekstranet
İntranet
Lokal şәbәkә

520 Elektron kommersiya nәdir?

•

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

521 Elektron bazar nәdir?

•

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

522 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?

•

2.0
5.0
4.0
6.0
3.0

523 Kriptoqrafiya zamanı neçә açardan istifadә edilir?

•

3.0
2.0
4.0
6.0
5.0

524 Portallar neçә yerә bölünür?

•

4.0
6.0
5.0
2.0
3.0

525 Elektron mağazanın quruluşu neçә mexanizmdәn ibarәt olur?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

526 Elektron kommersiya bazarında neçә növ xidmәt mövcuddur?

•

6.0
4.0
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3.0
2.0
5.0

527 BackOffice nәdir?

•

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

528 FrontOffice nәdir?

•

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

529 Virtual birlik:

•

Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır.
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir.
Alıcılar özlәri üçün sәrfәli qiymәtlә malları әldә etmәlәri üçün çoxsaylı satıcılara sorğular verirlәr.
Axtarış sistemindә kontent tәklif edәrәk, yaxud reklam yerlәşdirәrәk mәnfәәt yaradır.
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompyuter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır.

530 Sindikator:

•

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.
Alıcılar özlәri üçün sәrfәli qiymәtlә malları әldә etmәlәri üçün çoxsaylı satıcılara sorğular. verirlәr.
Axtarış sistemindә kontent tәklif edәrәk, yaxud reklam yerlәşdirәrәk mәnfәәt yaradır.
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompyuter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır.

531 İnteraktiv bazar bәzәn necә adlandırılır?

•

elektron ödәnişlәr sistemi
elektron hablar
elektron kommersiya
elektron bazar
biznesmodel

532 Biznesmodelin әsas növlәrinә aid deyil?

•

virtual mağaza
mobil kommersiya
informasiya brokeri
bazar cәmlәşdiricisi
әmәliyyat brokeri

533 İnternetmağaza aşağıdakı mәqsәdlәr üçün yaradılmışdır

•

İnformasiya texnologiyalarının satışı üçün mağaza
“Vitrin”i İnternetdә yerlәşәn vә İnternet vasitәsilә әmtәә (mal) sifariş etmәyә imkan verәn mağazadır.
Elektron pulların satışı üçün mağazadır.
Әmtәәni (malı) reklam etmәk üçün İnternetdә yerlәşәn mağazadır
“Vitrin”i İnternet vasitәsilә әmtәәlәri (malları) tanımağa xidmәt edәn mağaz

534 Elektron ticarәtdә bu mәsәlәlәrdәn hansıları tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir?
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•

Sövdәlәşmә şәrtlәrindәn imtina etmәk
Qarşılıqlı identifikasiya vә autentifikasiya
Verilәnlәrin mәxfiliyi
Mәhdudiyyәtsiz müraciәt
Verilәnlәrin tamlığı

535 CHIPS  bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan

•

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

536 SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı

•

1980.0
1977ci ildә
1990.0
1981.0
1991.0

537 Cash@Will fiınksional moduldan ibarәtdir

•

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

538 Cash(Will hansı şirkәtinin mәhsulu hesab olunur

•

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

539 Macrobank proqramı yaradılmışdır

•

1993ci ildә
1992ci ildә
1994ci ildә
1990ci ildә
1995ci ildә

540 Macrohank4 işlәnib hazırlanmışdır

•

banklar, kredit tәşkilatları vә maliyyә institutları üçün
banklar vә maliyyә institutları üçün
banklar vә sğorta şirkәtlәri üçün
banklar vә ticarәt tәşkilatları üçün institutları üçün
banklar, sğorta şirkәtlәri vә maliyyә institutları üçün

541 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
Fiziki şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
Hüquqi şәxslәrә göstәrilәn bankinq xidmәti, xüsusi organlara göstәrilәn bankinq xidmәti, vә korporativ bankinq
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•

Fiziki 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

542 BankOline xidmәtinin fәrqli cәhәti

•

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

543 53. Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar

•

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

544 Cyberplat sistemi ansi ölkәnin bankı tәrәfindәn yaradılmışdır

•

ABŞ
Ingilәrә
Danimarka
Rusiya
Yaponya

545 Plastik kartlarla ödәmәlәrә alternativ olan ödәmә sistemi

•

Instant, Cyberplat,
düzgün cavab yoxdur
Web Money, PayCash, CyberTrust
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash
Instant, Cyberplat, Web Money, PayCash, CyberTrust

546 Mәhsulların reklamı vә yayılması hәyata keçirilir

•

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

547 Әn geniş yayılmış sertifikasiya mәrkәzlәri

•

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

548 Maliyyә portalı
Istifadәçilәrә auksionlar tәklif edir
Istifadәçilәrә telekonfranslar tәklif edir
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•

istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә tanışlıq imkanı tәşkil edәn auksiondur
düzgün cavab yoxdur
broker vә diler fәaliyyәtini hәyata keçirir

549 Portallar bölünür

•

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

550 Mәhdud istifadәçilәr dairәsinә xidmәt edәn portallar bölünür

•

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

551 45. Elektronkommersiyanın әn geniş inkişaf etmiş sahәsi

•

İnternettreydinq, inernetbankinq, internetsığorta
İnternet vasitәsilә mәsafәdәn tәhsil,
Hüquq vә hәkim mәslәhәtlәri
Maliyyә xidmәtlәrinin satışı vә hesablaşmanın İnternet vasitәsilә
aparılması
Düzgün cavab yoxdur

552 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.

•

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

553 Burada açarların iyerarxiyası daxil edilir (әsas açar (Ә / açarları şifrәlәyәn açar (A/ verilәnlәri şifrәlәyәn
açar (V), iyerarxiya ikisәviyyәli (AA/V vә ya üçsәviyyәli (ӘA/ AA/V 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

•

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

554 Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir:

•

A Tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb edır
Prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir
Variantların hamısı doğrudur
Tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilә eyni zamanda bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb etmir
Elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir

555 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır:

•

Variantların hamısı doğrudur
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•

Tranzaksiyaların bütün iştirakçıları ilә eyni zamanda bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb etmir
Elektron kommersiya tranzaksiyasını hәyata keçirir
Tranzaksiyaların bütün iştirakçıları arasında bilavasitә informasiya әlaqәsini tәlәb edır
Prosessorun hostunda saxlanılan kartlar üzrә hәyata keçirilәn tranzaksiyalarda tәhlükәsizliyi tәmin edir

556 Emissiya mәrkәzinin (emitent) funksiyasıdır:

•

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.
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.
Müştәrilәrәkart sahiblәrinә xidmәtin tәşkil edilmәsindәn ibarәtdir.

557 Ekvayrinq mәrkәzinin funksiyasıdır:

•

Öüştәrilәrә xidmәtin göstәrilmәsini  alıcıdan kartın qәbulunu vә ona nәzarәti, avtorizasiya sorğusunun ödәnilәn
mәhsulun/xidmәtin mәblәğindә formalaşdırılmasını, texniki әmәliyyatların icra edilmәsini tәmin 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
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 sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir

558 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.
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.
Müştәrilәrin xüsusi kart hesablarının açılmasına, müştәrilәrin kart vasitәsi ilә idarә etdiyi pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә
nәzarәt edir.
Ödәmә sisteminin bütün iştirakçıları arasındakı informasiyatexnoloji qaşılıqlı әlaqәlәri hәyata keçirir.

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

•

zamin
prosessinq mәrkәzi
ekvayer
zәmanәtin limiti
emitent

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

•

zamin
emitent
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti

561 Ekvayer nәdir?

•

Dәmә sistemi iştirakçılan arasında informasiya vә texniki qarşıhqlı әlaqәlәri tәmin edәn ixtisaslaşdınlmış hesablama
mәrkәzi
Mәhsul vә xidmәtlәrә görә xidmәt mәrkәzinә (mәs. mağazay pul vәsaitlәrini ödәyәn, plastik kartlarla hesablaşan
tәşkilat.
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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.
Zaminin cavabdehliyi altında ekvayerin qәbul edә bildiyi ödәmәlәrin maksimum günlük mәblәği

562 STB Card sisteminin funksiyasıdır:

•

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

563 Visa sisteminin kartları neçә mühafizә sәviyyәsinә malikdirlәr:

•

8.0
7.0
4.0
6.0
5.0

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

•

CVV2/ CVC2
SSL
EVM
POS
VAN

565 First Direct sistemi fiziki şәxslәrin fәrdi ödәmәlәrinin hansı növündә tәtbiq edilir?

•

cavablar arasında doğru variant mövcud deyil
ev telefonu ilә xidmәt
satış nöqtәsindә ödәnişlәr
avtomatik kassa aparatları (bankomatlar) ilә ödәnişlәr
internet vasitәsilә maliyyә xidmәti

566 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
tranzaksiya açarı metodu
çıxarılmış açar metodu
baza/seans açarlar metodu
açıq açarlar metodu

567 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
A çıxarılmış açar metodu
tranzaksiya açarı metodu
baza/seans açarlar metodu
açıq açarlar metodu
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568 EVM – i hәyata keçirәn xidmәtlәrә aid deyil:

•

Işin vasilәsizliyinin vә diaqnostik pozuntuların tәmin edilmәsi üçün şәbәkәnin dәstәklәnmәsi vә idarәetmәnin
hәyata keçirilmәsi
Şәbәkә üzrә әlaqә yaradılan şәxsin hәqiqәtәn dә özünü tәqdim edәn şәxs olmasına әmin olmaq (abonentin/verilәnlәr
mәnbәyinin autentifikasiyası)
Ehtiyat surәtçıxarma vә qәzadan sonra bәrpaedilmә xidmәtlәrinin qoşulması
Әmәkdaşların maksimal mümkün tәltәblәrinin sayını reallaşdırmaq
Elektron poçt daxil olmaqla EVM – in bütöv tәtbiqi mәsәlәlәr spektrini reallaşdırmaq

569 EVM –i hәyata keçirәn xidmәtlәr hansı funksiyaları yerinә yetirmәlidir?

•

Tәsadüfi vә ya mәqsәdli sәhvlәrdәn mühafizәnin tәmini.
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.
Işin vasilәsizliyinin vә diaqnostik pozuntuların tәmin edilmәsi üçün şәbәkәnin dәstәklәnmәsi vә idarәetmәnin
hәyata keçirilmәsi.

570 Elektron verilәnlәrin mühafizәsi sistemidir:

•

SSL
TCP/IP
CVV2/CVC2
EVM
VAN

571 Ödәniş üzrә verilәnlәrin ötürülmәsi zamanı tәhlükәsizlik protokolu hesab edilir:

•

VAN
SSL
CVV2/CVC2
TCP/IP
EVM

572 Virtual mağazanın tәhlükәsizlik kodu hansıdır?

•

SSL
CVV2/CVC2
VAN
TCP/IP
EVM

573 Elektron hökumәt yalnız vәtәndaşların vә dövlәt strukturlarının münasibәtlәrini deyil, eyni zamanda dövlәt
daxilindә  onun ayrıayrı .............. , .............. vә ............. arasındakı münasibәtlәrin dә formasını
dәyişir:1bәndlәri, imkanları, sәviyyәlәri, altbölümlәri,funksiyaları.

•

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

574 Dövlәt idarәetmәsindә hansı dәyәrlәrin nәzәrә alınması mәslәhәt görülmür?

•

universal tәşkilati
şәxsi
hüquqi
siyasi
sosialsiyasi
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575 “Keyfiyyәtli idarәetmә” (Good Governanc yanaşma metodologiyasına uyğun olmayan keyfiyyәt
xarakteristikasını seçin.

•

Nәticәvilik, sәmәrәlilik vә faydalılıq
Bәrabәrlik vә ayrıseçkiliyin qәbul edilmәsi
Hakimiyyәtin vә onun qәrarlarının şәffaflığı
Hakimiyyәtin vәtәndaşlar qarşısında hesabat vermәsi
Qaydaların aliliyinin tanınması

576 İnkişaf etmiş dünya ölkәlәrindә elektron hakimiyyәt vә idarәetmәnin tәtbiqi “hökumәtin yenidәn
qurulması” konsepsiyasının әsaslandığı prinsiplәrә aid deyil:

•

Dövlәt strukturunun çevikliyinә vә innovasiyalılığına yönәlәn missiyaların yerinә yetirilmәsi.
Hökumәt üçün xidmәtlәr tәqdim edә bilәcәk strukturların rәqabәtinin qeyrizәruriliyi.
Uzunmüddәtli planlaşdırma, profilaktika vә qabaqlama üsulları ilә daha az xәrclәrlә problemlәrin hәlli.
Dövlәt strukturunun pulun xәrclәnmәsinә deyil, onun qazanılmasına yönәldilmәsi
Yerli cәmiyyәtlәrә böyük sәlahiyyәtlәrin verilmәsi.

577 “Yenidәn qurulan dövlәt” konsepsiyasının ilkin prinsiplәrinә aid deyil:

•

Sәmәrәli dövlәt informasiya cәmiyyәtinin vә biliklәr iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun olmalıdır, böyük,
mәrkәzlәşdirilmiş vә standartlaşdırılmış bürokratiya keçmişdә qalmalıdır.
Bütün vәtәndaşlar üçün imkanların bәrabәrliyinin tәmin olunması prinsipinә әsaslanmaq zәruridir.
Dövlәtә mütlәq bәla kimi deyil, kollektiv fәaliyyәt üsulu vә ictimai problemlәrin hәlli kimi baxılmır.
Dövlәt idarәetmәsinin problemi insanlar (bürokratiklәr) deyil, bürokratik sistemin özüdür.
Düzgün cavab yoxdur

578 Elektron hökumәtin tәtbiqinin әsas maliyyә mәnbәyi ............. .

•

Transmilli tәşkilatlardır
Qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır
Beynәlxalq strukturlardır
Dövlәt büdcәsidir
Nazirlәr kabinetidir

579 Hakimiyyәtin müasir tәlәblәrә uyğun fәaliyyәtinin tәmini prinsipidir:

•

“yeni hәyat tәrzi”
“bir pәncәrә”
“yenidәn qurulan dövlәt”
“yeni dövlәt menecmenti”
“yenidәnqurma”

580 Konstitusiyalı dövlәtlәrdә hökumәtin tәrkibinә daxil olmayanı seçin.

•

ali mәhkәmә
monarx
nazirlәr kabineti
parlament
respublika prezidenti

581 Rәqәmsal demokratiya nәdir?

•

Informasiya cәmiy yәti üçün xarakterik dövlәt idarәetmәsinin hәyata keçirilmә kon sepsiyasıdır.
Elektron hökumәt çәrçivәsindә vәtәndaşların öz maraqlarının müdafiә vә dövlәtlә әmәkdaşlıq formalarının
tәyinolunma atributudur.
Elektron hökumәtin tәqdim etdiyi müәyyәn imkan lardan istifadә üsullarıdır.
Dövlәtdә ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtinә malik şәxslәr vә idarәlәr yığımıdır.
Hökumәtin vә dövlәtin daha sәmәrәli qarşılıqlı tәsir üsuludur.

582 Elektron hökumәt qәrb anlamında hansı modullardan ibarәtdir?
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•

CALS, ERP, MRPII
G2G, G2B, G2C
SCM, OLAP, CRM
ERPİİ, CRM, Workflow
SCM, OLAP, CRM

583 Elektron hökumәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Bütün kateqoriyadan olan vәtәndaşlara (tәqaüdçülәrә, işçilәrә, bizneslә mәşğul olanlara, dövlәt qulluqçularına vә s.)
elektron vasitәlәrlә dövlәt orqanlarının bütün xidmәtlәrinin tәqdim edilmәsi.
Növbәti tәtbiqi qәrar, mövcud struktur vә münasibәtlәrin modernlәşdirmә metodu
Dövlәt idarәçiliyindә informasiya texnologiyaları.
Informasiyanın elektron emalı, ötürülmәsi vә yayılması vasitәlәri әsasında dövlәt idarәetmәsinin tәşkili.
Vәtәndaşların bütün zәruri dövlәt in formasiyasına sәrbәst daxil olmasının tәmini.

584 Biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş HRM informasiya sistemi hansı
funksiyanı yerinә yetirir?

•

Müştәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını
Personalın idarә olunmasını
Sәnәdlәrin idarә olunmasını
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını
Biznes informasiyanın analizi

585 Biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş ECM informasiya sistemi hansı funksiyanı
yerinә yetirir?

•

Personalın idarә olunmasını
Müәssisә sәnәdlәrinin idarә olunmasını
Biznes informasiyanın analizi
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını
Müştәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını

586 Biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş BI informasiya sistemi hansı funksiyanı
yerinә yetirir?

•

Personalın idarә olunmasını
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını
Müştәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını
Biznes informasiyanın analizi vә tәsviri
Sәnәdlәrin idarә olunmasını

587 Biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş CRM informasiya sistemi hansı
funksiyanı yerinә yetirir?

•

Müştәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını
Müәssisә sәnәdlәrinin idarә olunmasını
Biznes informasiyanın analizi
Personalın idarә olunmasını

588 Biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş ERP informasiya sistemi hansı funksiyanı
yerinә yetirir?

•

Personalın idarә olunmasını
Biznes informasiyanın toplanması
Müәssisәnin sәnәdlәrinin idarә olunmasını
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını
Müştәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını

589 Elektron biznesdә verilәnlәrin mübadilәsi kağızsız texnologiyası necә adlanır?
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•

ERP
CRM
HRM
BI
EDI

590 Elektron kommersiyanın tәrkibinә daxildir:

•

Elektron dövlәt
Qlobal şәbәkәlәr
Websayt
Elektron pul
Webserviz

591 Elektron kommersiyanın tәrkibinә daxildir:

•

Elektron hökümәt
Websayt
Webserviz
Qlobal şәbәkәlәr
Elektron sığorta xidmәti

592 Elektron kommersiyanın B2B sxemi hansı fәaliyyәti göstәrir?

•

Hüquqi vә fiziki şәxs arasında ticarәt
Müәssisә ilә müştәri arasında birbaşa ticarәt
Iki istehlakçı arasında ticarәt
Müәssisә ilә müәssisә arasında ticarәt
Iri korporasiyalar arasında ticarәt

593 Elektron kommersiyanın B2C sxemi hansı fәaliyyәti göstәrir?

•

Müәssisә ilә müәssisә arasında ticarәt
Iri korporasiyalar arasında ticarәt
Iki fiziki şәxs arasında ticarәt
Müәssisә ilә fiziki şәxs arasında birbaşa ticarәt
Iki istehlakçı arasında ticarәt

594 Elektron kommersiyanın C2C sxemi hansı fәaliyyәti göstәrir?

•

Iri korporasiyalar arasında ticarәt
Müәssisә ilә müştәri arasında ticarәt
Müәssisә ilә müәssisә arasında ticarәt
Iki fiziki şәxs arasında ticarәt
Hüquqi şәxs ilә fiziki şәxs arasında ticarәt

595 “Kasatka” kompleksindә neçә pәncәrә növündәn istifadә olunur:

•

10.0
7.0
6.0
8.0
9.0

596 “Kasatka” kompleksindәn istifadәnin istifadәçilәrә yaratdığı imkanlardan biri doğru deyil:

•

yüksәk peşәkar sәviyyәdә strategiyanın işlәnmәsi
Mәqsәdlәrin әldә olunması müddәtinin qısaldılması
mәqsәdlәrin әldә olunması mәntiqinin tәşkil olunması
yeni proqramların tәminatı
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•

kompleks qәrarın qәbulu

597 Aşağıdakılardan biri sistem tәlәblәrinә aid deyil:

•

Monitor
Sabit üzrә pulsuz yer
Processor
Proqramlaşdırma dili
RAM

598 BEST Marketinq sisteminin xüsusiyyәtlәri ( Rәqib tәhlili ). Biri sәhvdir:

•

icmal büdcә
Marketinq fәaliyyәtinin maliyyә planlaşdırılması
satış proqnozlaşdırılması
servis xidmәtlәri
reklam büdcәsi

599 BEST Marketinq sisteminin xüsusiyyәtlәri ( Market tәhlil ). Biri sәhvdir:

•

reklam tәhlili, onun effektivliyinin artırılması üçün tövsiyәlәr
perspektivli bazar batches müәyyәn edilmәsi
malların rәqabәt analizi
rәqiblәri tanımaq
tәşviq üşün tövsiyәlәr

600 L. Deem tәrәfindәn hazırlanan informasiya sistemi neçә bloku özündә birlәşdirir:

•

8.0
7.0
10.0
9.0
6.0

601 Firma hәyata keçirdiyi marketinq tәdbirlәrinin icrasına daima nәzarәtin neçә növünü fәrqlәndirir:

•

5.0
4.0
2.0
3.0
6.0

602 Bazarın tam әhatәsi üsulu dedikdә nә nәzәrdә tutulur:

•

Firma öz fәaliyyәtini konkret istehlakçı qrupunun tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldir
Firma birbiri ilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar vәd etdiyi bir neçә seqmentә
xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlir
Firma fәaliyyәtini konkret alıcı tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldә bilәr
Bazarın yalnız bir seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәyi qәrara ala bilәr
Bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt etmәk qәrarına gәlir

603 Bir – birilә bağlı olmayan bir neçә istehlak qrupuna xidmәt göstәrilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur:

•

Firma öz fәaliyyәtini konkret istehlakçı qrupunun tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldir
Firma fәaliyyәtini konkret alıcı tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldә bilәr
Firma birbiri ilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar vәd etdiyi bir neçә seqmentә
xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlir
Bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt etmәk qәrarına gәlir
Bazarın yalnız bir seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәyi qәrara ala bilәr

604 İstehlakçılar qrupuna yönәlmә dedikdә nә nәzәrdә tutulur:
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•

firma bazarın yalnız bir seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәyi qәrara ala bilәr
Bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt etmәk qәrarına gәlir
Firma öz fәaliyyәtini konkret istehlakçı qrupunun tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldir
Firma birbiri ilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar vәd etdiyi bir neçә seqmentә
xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlir
Firma fәaliyyәtini konkret alıcı tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldә bilәr

605 Alıcı tәlәbatına yönәlmә dedikdә nә nәzәrdә tutulur:

•

Firma bazarın yalnız bir seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәyi qәrara ala bilәr
Firma öz fәaliyyәtini konkret istehlakçı qrupunun tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldir
Bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt etmәk qәrarına gәlir
Firma birbiri ilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar vәd etdiyi bir neçә seqmentә
xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlir
Firma fәaliyyәtini konkret alıcı tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldә bilәr

606 Yeganә seqmentdә cәmlәşmәk dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

Firma fәaliyyәtini konkret alıcı tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldә bilәr
Firma öz fәaliyyәtini konkret istehlakçı qrupunun tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldir
Bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt etmәk qәrarına gәlir
Firma birbiri ilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar vәd etdiyi bir neçә seqmentә
xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlir
Firma bazarın yalnız bir seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәyi qәrara ala bilәr

607 Firma konkret bazarın bir vә ya bir neçә seqmentindә fәaliyyәt göstәrә bilәr vә bazara çıxmaq üşün
mümkün yolun birindәn istifadә edә bilәr. Biri sәhvdir:

•

Bir – birilә bağlı olmayan bir neçә istehlak qrupuna xidmәt göstәrilmәsi
Yeganә seqmentdә cәmlәşmәk
Istehlakçılar qrupuna yönәlmә
Satıcı tәlәbatına yönәlmә
Bazarın tam әhatәsi

608 Bazara çıxmaq üçün neçә mümkün yol var:

•

7.0
3.0
4.0
5.0
6.0

609 Tәhlillәr hansı istiqamәtdә keçirilir:

•

Bazarın mәqsәd seqmentlәrinin seçilmәsi
Bazarın seqmentlәşdirilmәsi
Tәlәbatın proqnozlaşdırılması
Bazarda әmtәәnin mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Hamısı doğrudur

610 Tәhlil prosesindә marketinq sisteminin element amillәrindәn deyil:

•

Istehlakçıların tәlәbi
Alış motivlәri
Rәqiblәrin bazar fәaliyyәti
Davranış tәrzi
Rәqiblәrin zәif cәhәtlәri

611 Marketinqin idarә edilmәsi prosesi aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur. Biri sәhvdir:

•

Servis xidmәtlәri
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Mәqsәd bazarlarının seçilmәsi
Marketinq tәdbirlәrini hәyata keçirilmәsi
Bazar imkanlarının tәhlili
Marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanması

612 Marketinqin idarә edilmәsi özündә birlәşdirir. Biri sәhvdir:

•

Mübadilәdә iştirak
Marketin fәaliyyәtinin tәhlili
Marketinq fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Mübailәyә nәzarәt
Planların realizasiyası

613 Müәssisәlәrdә marketinq xidmәtinin tәrkibindә hansı bölmә yaradılır:

•

Kommunikasiya vә servis xidmәtlәri
Planlaşdırma
Marketinq tәdqiqatlar
Satış
Hamısı doğrudur

614 Struktur vahidlәri qarşıya qoyulan vәzifәlәri yerinә yetirmәk üçün aşağıdakı funksiyaları hәyata keçirir.
Biri sәhvdir:

•

Marketinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi vә nәzarәt edilmәsi
Marketinq tәdqiqatlarının tәşkili vә aparılması
Marketinq kompleksinin hazırlanması
Marketinq әlaqәlәrinin pozulması
Marketinqin planlaşdırılması

615 Vitse – prezident öz sәlahiyyәtlәrini marketinq fәaliyyәtlәrini bilavasitә hәyata keçirәn hansı struktur
vahidinә verә bilmәz:

•

Hamısı doğrudur
Şöbә
Idarә
Qruplaşmalar
Bölmә

616 Müәssisәdә marketinq fәaliyyәtinә ümumi rәhbәrlik edir:

•

Vitse – prezident
Direktor müavini
Kiçik qruplar
Işçi qüvvәsi
Direktor

617 Marketinq xidmәtinә dair Әsasnamә ilә müәyyәn olunmur:

•

Heç biri
Müәssisәnin Nizamnamәsi
Işçilәrin vәzifә vә funksiyaları
Marketinq xidmәtinin vәzifә vә funksiyaları
Marketinq fәaliyyәtinin vәzifә vә funksiyaları

618 Marketinqin idarә etmә strukturunu dәyişә bilmәz:

•

Heç biri
Bazarın situasiyası
Istehsal miqyasının inkişafı
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Elmi – texniki tәrәqqi
Istehsal miqyasının mürәkkәblәşmәsi

619 CRM konsepsiyası neçә mәsәlәnin hәll olunmasına baxır?

•

9.0
2.0
4.0
3.0
5.0

620 Mikrosayt:

•

Heç biri
Şәbәkәdә xarici reklamverәn tәrәfindәn ödәnilәn vә idarә edilәn mәhdudlaşdırılmış zonadır
Şәbәkәdә daxili reklamverәn tәrәfindәn ödәnilәn vә idarә edilәn mәhdudlaşdırılmamış zonadır
Şәbәkәdә daxili reklamverәn tәrәfindәn ödәnilәn vә idarә edilәn mәhdudlaşdırılmış zonadır
Şәbәkә qurluşu

621 İstifadәçilәrin saytı tapmasının neçә yolu vardır?

•

7.0
3.0
6.0
4.0
5.0

622 İstifadәçilәrin saytı tapmasının yolları:

•

Düzgün cavab yoxdur
hamısı
әnәnәvi informasiya mәnbәlәri vasitәsilә
Servis hipermәtn göstәriçlәri vasitәsilә
Server axtarış sistemi vasitәsilә

623 7C dizayn elementlәrinә aiddir:

•

Düzgün cavab yoxdur
hamsı
Ictimailik
Tәrkib
Mәzmun

624 ”BEST Marketinq” sisteminin әsas tәlәblәrindәdir:

•

Heç biri
Monitor tövsiyyә parametrlәri 1024x768
50 Mbsabit üzrә pulsuz yer
Windows 95
UNİX

625 İnformasiya sistemi kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Heç biri
L.Deem
A.Turinq
Bebic
C. Bental

626 Mәqsәd bazarlarının seçilmәsi prosesinin mәrhәlәlәri:
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•

Heç biri
Hәr üçü
Bazarın seqmentlәşdirilmәsi vә tәşkili
Bazarın seqmentlәşdirilmәsi
Tәlәbatın ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması

627 Mәqsәd bazarlarının seçilmәsi prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6.0
4.0
2.0
5.0
3.0

628 Marketinqin idarә edilmә prosesi aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur:

•

Heç biri
Hәr üçü
Marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanması
Marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vә tәhlili

629 Marketinqin idarә edilmә proseslәri aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur:

•

Bazar imkanlarının tәhlili üsulları
Heç biri
Bazar imkanlarının tәhlili
Hәr üçü
Mәqsәd bazarlarının seçilmәsi

630 Marketinq xidmәtindәn istifadә etmәklә әldә olunan müsbәt nәticәlәr:

•

Düzgün cavab yoxdur
hamsı
әmtәәlәrin düzgün tәşkili
tәlәbatın düzgün müәyyәnlәşdirilmәsi
informasiyanı düzgün әldә olunması

631 Müәssәlәrdә marketinq fәaliyyәtini tәşkil etmәkdә әsas mәqsәdlәr:

•

Informasiya axınlarının sürәtlәndirilmәsi
hamsı
Әhalinin hәyatfәaliyyәtini yüksәldilmәsi
İstehlakçı mәmnuniyyәtinә nail olmaq
Mümkün qәdәr yüksәk istehlaka malik olmaq

632 Marketinq tәrifi neçәnci ildә verilib?

•

1983.0
1985.0
1982.0
1994.0
1998.0

633 CRM sistemindә hansı modullar mövcuddur

•

Düzgün cavab yoxdur
Marketinq, satış, himayә edilmә vә servis
Marketinq, satış, nәzarәt, tәftiş, himayә edilmә vә servis
Marketinq, satış vә servis
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Marketinq, satış, nәzarәt, tәftiş vә servis

634 Öz elmi işlәrindә İnternetkommersiya şәrtlәri daxilindә marketinq konsepsiyasının vә strategiyasının
dәyişmәsi vә inkişafı problemlәrini araşdırmışlar.

•

Professor Bekker vә Novak
Professor Hoffmann vә Novak
Professor Heyring vә Novak
Professor Hoffmann vә Ronal
Professor Bekker vә Zigmut

635 İnternet – layihәlәrinin birinci qrupuna aid edilir

•

Iqtisadi layıhәlәr
Korporotiv biznes layihәlәri
Fundamental layihәlәr
Tәşkilati layihәlәr
Sosial layihәlәr

636 Yaranma vә inkişaf strategiyasına görә internet – layihәlәri neçә qrupa bölmәk olar.

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

637 Internetin ölçüsünün müәyyәnlәşdirilmәsindә әn geniş yayılmış üsul mәxsusdur.

•

İnternet treid agentliyinә mәxsusdur.
İnternet society agentliyinә mәxsusdur.
İnternet rayder agentliyinә mәxsusdur.
İnternet cesiety agentliyinә mәxsusdur.
İnternet ctreyd agentliyinә mәxsusdur.

638 İnternetdә marketinqlә mәşğul olan insanlar hansı problemlәrlә üzlәşirlәr

•

Düzgün cavab yoxdur
Bazarın ölçüsünün qeyrimüәyyәnliyi, alıcıların passivliyi vә onlar haqqında informasiyanın azlığı.
Bazarın ölçüsünün qeyrimüәyyәnliyi, mәhsulların çeşid azlıqı.
Bazarın adekvatlıqı, alıcıların passivliyi vә onlar haqqında informasiyanın azlığı.
Istehlakçı bazarındakı tarazlıq, alıcıların aktivliyi ama onlar haqqında informasiyanın azlığı.

639 Adreslәrin siyahısının tәrtib olunmasının neçә yolu mövcuddur

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

640 Internetdә birbaşa marketinqin әsas alәti nәdir

•

Düzgün cavab yoxdur
Elanların email göndәrişidir
Elanların websayta göndәrişidir
Elanların wwwa göndәrişidir
Elanların erayter göndәrişidir

641 Birbaşa marketinqin әsasında dayanır
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•

Düzgün cavab yoxdur
Mәqsәd auditoriyasının tәlәbatının müәyyәnlәşdirilmәsi vә ödәnilmәsi durur
Mәqsәd platformasının tәlәbatının müәyyәnlәşdirilmәsi vә ödәnilmәsi durur
Bazar tәlәbatının müәyyәnlәşdirilmәsi vә ödәnilmәsi durur
istehlakçıların tәlәbatının müәyyәnlәşdirilmәsi vә ödәnilmәsi durur

642 Mikrоsaytlar daha effektli hesab olunur

•

Düzgün cavab yoxdur
Xüsusi maraq kәsb еtmәyәn mәhsulları ilә, mәsәlәn, sığоrta pоlislәri ilә ticarәt aparan kоmpaniyalar üçün хüsusilә
еffеktivdir.
Qiymәtli kağızlar bazarı, sığоrta pоlislәri ilә ticarәt aparan kоmpaniyalar üçün хüsusilә еffеktivdir.
Bank sektoru, sığоrta pоlislәri ilә ticarәt aparan kоmpaniyalar üçün хüsusilә еffеktivdir.
Xüsusi maraq kәsb еtmәyәn mәhsulları ilә, mәsәlәn, virtual bazarlar ilә ticarәt aparan kоmpaniyalar üçün хüsusilә
еffеktivdir.

643 Mikrоsayt nәdir

•

Şәbәkәdә хarici rеklamvеrәn tәrәfindәn ödәnilәn vә mәhdudlaşdırılmış zоnadır.
Şәbәkәdә хarici rеklamvеrәn tәrәfindәn ödәnilәn vә idarә еdilәn mәhdudlaşdırılmış zоnadır.
Şәbәkәdә хarici rеklamvеrәn tәrәfindәn ödәnilәn vә idarә еdilәn çıxışlı zоnadır.
Şәbәkәdә daxili rеklamvеrәn tәrәfindәn ödәnilәn vә idarә еdilәn mәhdudlaşdırılmış zоnadır.
Şәbәkәdә хarici rеklamvеrәn tәrәfindәn ödәnilәn vә idarә еdilәn geniş zоnadır.

644 Müasir dövrdә internet reklamların neçә faizi banner reklamlarının payına düşür.

•

85%i
70%i
80%i
60%i
75%i

645 Istifadәçilәrin sayını artırmaq mәqsәdilә websaytlarda yerlәşdirirlәr

•

Düzgün cavab yoxdur
Müxtәlif maraqlı mәlumatlar, әylәncәli proqramlar (çatlar, forumlar vә s.), elektron şәkil dәsti, referat kolleksiyası
yerlәşdirilir.
Müxtәlif maraqlı mәlumatlar, әylәncәli proqramlar (çatlar, forumlar vә s.), elektron şәkil dәsti.
Müxtәlif maraqlı mәlumatlar, elektron şәkil dәsti, referat kolleksiyası yerlәşdirilir.
Müxtәlif maraqlı mәlumatlar, elektron şәkil dәsti, referat kolleksiyası vә s. yerlәşdirilir.

646 Websaytın populyarlığını tәmin etmәk üçün aşağıdakıların tәtbiqi vacibdir

•

Düzgün cavab yoxdur
Serverin axtarış sistemlәrindә qeydiyyatdan keçirilmәsi, webkataloqlarda ödәnişsiz göndәrişlәrin(link)
yerlәşdirilmәsi, digәr serverlәrdә göndәrişlәrin yerlәşdirilmәsi, daha çox müraciәt olunan saytlarda ödәnişli
reklamların yerlәşdirilmәsi.
Serverin axtarış sistemlәrindә qeydiyyatdan keçirilmәsi, digәr serverlәrdә göndәrişlәrin yerlәşdirilmәsi, daha çox
müraciәt olunan saytlarda ödәnişli reklamların yerlәşdirilmәsi.
Webkataloqlarda ödәnişsiz göndәrişlәrin(link) yerlәşdirilmәsi, digәr serverlәrdә göndәrişlәrin yerlәşdirilmәsi, daha
çox müraciәt olunan saytlarda ödәnişli reklamların yerlәşdirilmәsi.
Serverin axtarış sistemlәrindә qeydiyyatdan keçirilmәsi, webkataloqlarda ödәnişsiz göndәrişlәrin(link)
yerlәşdirilmәsi, digәr serverlәrdә göndәrişlәrin yerlәşdirilmәsi.

647 Istifadәçilәrin saytı tapmasının neçә yolunu qeyd etmәk mümkündür

•

1.0
3.0
5.0
4.0
2.0
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648 Yеni istifadәçilәr cәlb еtmәk vә оnları daimi istifadәçilәrә çеvirmәk üçün еffеktiv hesab olunur

•

Mövzu üzrә yaхın saytların linklәri ilә müşayiәt оlunan dоlğun infоrmasiyalar, mәqsәdli istifadәçilәri maraqlandıran,
yеnilәşәn pulsuz tәkliflәr, kоnkurs vә prizlәr, yumоr vә zarafatlar, оyunlar.
Mövzu üzrә yaхın saytların linklәri ilә müşayiәt оlunan dоlğun infоrmasiyalar, mәqsәdli istifadәçilәri maraqlandıran,
yеnilәşәn хәbәrlәr, yеnilәşәn pulsuz tәkliflәr, kоnkurs vә prizlәr, yumоr vә zarafatlar, оyunlar.
Mövzu üzrә yaхın saytların linklәri ilә müşayiәt оlunan dоlğun infоrmasiyalar, mәqsәdli istifadәçilәri maraqlandıran,
yеnilәşәn хәbәrlәr, yеnilәşәn pulsuz tәkliflәr, kоnkurs vә prizlәr, оyunlar.
Mövzu üzrә yaхın saytların linklәri ilә müşayiәt оlunan dоlğun infоrmasiyalar, mәqsәdli istifadәçilәri maraqlandıran,
yеnilәşәn хәbәrlәr, yеnilәşәn pulsuz tәkliflәr, kоnkurs vә prizlәr, yumоr vә zarafatlar.
Mәqsәdli istifadәçilәri maraqlandıran, yеnilәşәn хәbәrlәr, yеnilәşәn pulsuz tәkliflәr, kоnkurs vә prizlәr, yumоr vә
zarafatlar, оyunlar.

649 wеb –saytdan istifadәnin asanlığı neçә әsas хüsusiyyәti әks еtdirir

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

650 Websayt yaradılarkәn digәr mühüm mәsәlә ibarәtdir

•

Düzgün cavab yoxdur
İstifadәçilәrin qrafika, söz vә әlaqәlәrin kооrdinasiyasının kömәyilә hәrәkәt mәntiqinin planlaşdırılmasından
ibarәtdir
İstifadәçilәrin qrafika, söz vә әlaqәlәrin kооrdinasiyasının kömәyilә prosseslәrdәn ibarәtdir
İstifadәçilәrin qrafika, söz vә hәrәkәt mәntiqinin realizasiyasından ibarәtdir
Әlaqәlәrin kооrdinasiyasının kömәyilә hәrәkәt mәntiqinin planlaşdırılmasından ibarәtdir

651 Әgәr kоmpaniya geniş auditоriyanı әhatә еtmәk istәyirsә hansı şәrtlәrә cavab vermәlidir

•

wеbsayt bir nеçә әmәliyyat sistemini dәstәklәmәli, müхtәlif ölkәlәrin adәtlәrini nәzәrә almalıdır
wеbsayt bir nеçә dildә “danışmalı”, müхtәlif ölkәlәrin adәtlәrini nәzәrә almalıdır
wеbsayt bir nеçә dildә “danışmalı”,reqionlar üzrә yaradılmalıdır
wеbsayt bir nеçә hissәdәn ibarәt olmalı, müхtәlif ölkәlәrin adәtlәrini nәzәrә almalıdır
wеbsayt bir nеçә protokolu dәstәklәmәli, müхtәlif ölkәlәrin adәtlәrini nәzәrә almalıdır

652 Funksiоnal kastоmizasiya vә markеtinq kastоmizasiyanın birlәşmәsi

•

Düzgün cavab yoxdur
Kastоmеrizasiya adını almışdır
Meritokrasiya
Kastoderimasiy adını almışdır
Kosterizasiya

653 Kastоmizasiya dеdikdә başa düşülür

•

Düzgün cavab yoxdur
Kоmpaniyanın özünün hәr bir müştәrisinә, хüsusi оlaraq оnlar üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsul, хidmәt, qiymәt vә
çatdırılma kanallarını tәmin еtmәk iqtidarında оlması başa düşülür
Kоmpaniyanın özünün hәr bir müştәrisinә, хüsusi оlaraq оnlar üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsul, хidmәt, qiymәti tәmin
еtmәk iqtidarında оlması başa düşülür
Kоmpaniyanın özünün hәr bir müştәrisinә, хüsusi оlaraq оnlar üçün nәzәrdә tutulmuş mәhsul, qiymәt vә çatdırılma
kanallarını tәmin еtmәk iqtidarında оlması başa düşülür
Kоmpaniyanın özünün hәr bir müştәrisinә ümumi nәzәrdә tutulmuş mәhsul, хidmәt, qiymәt vә çatdırılma kanallarını
tәmin еtmәk iqtidarında оlması başa düşülür

654 Yeni tipli satış vasitәçilәrinә aid edilir

•

AОL, Amazоn, еBay, Yahоо,CN
AОL, Amazоn, еBay, Yahоо
AОL, Amazоn, еBay
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SOLD, Amazоn, еBay, Yahоо
AОL, CN, еBay, Yahоо

655 Yapоniyada istеhlakçılar vә firmalar NTT DоCоMо kimi sistеmlәrdәn istifadә еdәn hansı ticarәtәn
formasına dәrindәn cәlb еdilmişdir

•

Pәrakәndә
Mobil
Kompüter
Şәbәkә
Topdan

656 Qlоbal birlәşmә imkanı daha da gеnişlәnir

•

Düzgün cavab yoxdur
Simsiz kоmmunikasiya sayәsindә
Brauzerlәr sayәsindә
Protokollar sayәsindә
Portallar sayәsindә

657 istifadәçilәri ümumdünya infоrmasiya anbarı ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә dеyilir

•

Arpanet
Brauzer
Arpanet
Intranet
Intеrnеt

658 kоmpaniyanı оnun malgöndәrәnlәri vә distribyutеri ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә deyilir

•

Deltanet
Еkstranеt
Arpanet
Intranet
Brauzer

659 Insanları bir kоmpaniya daхilindә birbiri vә baş kоmpyutеrlә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә deyilir

•

Düzgün cavab yoxdur
Intranеt
Arpanet
Ekstranet
Brauzer

660 Hazırki dövrdә bütün dünyada biznеs fәaliyyәti tәşkil olunur

•

Düzgün cavab yoxdur
Başlıca оlaraq insanları vә kоmpaniyaları birlәşdirәn şәbәkәlәr vasitәsilә tәşkil еdilir
Başlıca оlaraq insanları vә kоmpaniyaları birlәşdirәn brokerlәr vasitәsilә tәşkil еdilir
Başlıca оlaraq insanları vә kоmpaniyaları birlәşdirәn ticarәt vasitәçilәri vasitәsilә tәşkil еdilir
Başlıca оlaraq insanları vә kоmpaniyaları birlәşdirәn dilerlәr vasitәsilә tәşkil еdilir

661 Yеni iqtisadiyyatı hәrәkәtә gәtirәn spеsifik amilәrә aid edilir

•

Düzgün cavab yoxdur
Rәqәmli tехnоlоgiyaların yayılması vә birlәşmә imkanı, vasitәçilәrin lәğv еdilmәsi vә yеni tipli vasitәçilik,
kastоmizasiya vә kastоmеrizasiya, sahә kоnvеrgеnsiyası
Rәqәmli tехnоlоgiyaların yayılması vә birlәşmә imkanı, kastоmizasiya vә kastоmеrizasiya, sahә kоnvеrgеnsiyası
Vasitәçilәrin lәğv еdilmәsi vә yеni tipli vasitәçilik, kastоmizasiya vә kastоmеrizasiya, sahә kоnvеrgеnsiyası
Rәqәmli tехnоlоgiyaların yayılması vә birlәşmә imkanı, vasitәçilәrin lәğv еdilmәsi vә yеni tipli vasitәçilik, sahә
kоnvеrgеnsiyası
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662 Müasir cәmiyyәtdә bazarın mahiyyәti nәdәdir

•

Düzgün cavab yoxdur
İnformasiya mübadilәsindәdir
Mәhsulların eynicinsliliyindә
Mәhsulların satışında
Mәhsulların hәcmindә

663 Yeni virtual dünyada hәr kәsin әldә etdiyi üstünlüy

•

Düzgün cavab yoxdur
Özünün imkanlarını vә mәqsәdlәrini әks etdirәn informasiya obrazını yarada bilәr
Özünün imkanlarını әks etdirәn informasiya holksanterini yarada bilәr
Özünün imkanlarını vә mәqsәdlәrini әks etdirәn prototipi yarada bilәr
Özünün mәqsәdlәrini әks etdirәn kontransantingini yarada bilәr

664 “İstehlakçı era”sında istehsalçıların hansı qabiliyyәti başlıca rәqabәt amilinә çevrildi.

•

Düzgün cavab yoxdur
İndividual istehlakçı tәlәbatını effektiv istehsal vә planlaşdırma sistemi ilә uzlaşdırmaq qabililyyәti
Ümymi istehlakçı tәlәbatını effektiv istehsal vә planlaşdırma sistemi ilә uzlaşdırmaq qabililyyәti
Şәxsi istehlakçı tәlәbatını effektiv istehsal vә planlaşdırma sistemi ilә uzlaşdırmaq qabililyyәti
Xüsusi istehlakçı tәlәbatını effektiv istehsal vә planlaşdırma sistemi ilә uzlaşdırmaq qabililyyәti

665 Mәlum oldu ki, istehlakçılar yalnız ucuz vә keyfiyyәtli mәhsula deyil, hәm dә hansı mәhsullara
meyillidilәr

•

Düzgün cavab yoxdur
Özünün getgedә dәyişәn individual tәlәbatına uyğun gәlәn mәhsullara meyllidirlәr.
Özünün getgedә dәyişәn fordizm tәlәbatına uyğun gәlәn mәhsullara meyllidirlәr.
Özünün getgedә dәyişәn xarakterik tәlәbatına uyğun gәlәn mәhsullara meyllidirlәr.
Özünün getgedә dәyişәn posfordizm tәlәbatına uyğun gәlәn mәhsullara meyllidirlәr.

666 Internettexnologiyaların iqtisadiyyata tәtbiqi yalnız ayrıayrı müәssisәlәr sәviyyәsindәn әlavә hansı
imkanlar yaradır

•

Düzgün cavab yoxdur
Makroiqtisadi sәviyyәdә dә çox böyük imkanlar yaradır
Balanslaşdırma sәviyyәsindә dә çox böyük imkanlar yaradır
Geosiyasi sәviyyәdә dә çox böyük imkanlar yaradır
İnteqrasiy sәviyyәsindә dә çox böyük imkanlar yaradır

667 Bir әmәliyyata görә broker 150 dollar, diskont broker 69 dollar aldığı halda, internet brokerlәr nә qәdәr alır

•

cәmi 15 dollar alır
cәmi 10 dollar alır
cәmi 21 dollar alır
cәmi 18 dollar alır
cәmi 9 dollar alır

668 Amerika statistiklәrinin mәlumatlarına görә әnәnәvi vasitәlәrlә hәyata keçirilәn bank әmәliyyatlarının
maya dәyәri (transaksion xәrclәr) orta hesabla 1 dollar 27 sent, avtomatik dispenserdәn istifadә zamanı maya
dәyәri 27 sent olduğu halda, internet  texnologiyaların tәtbiqi nәticәsindә bu rәqәm neçәyә düşmüşdür

•

30.0
110 sentә düşmüşdür
27.0
16 sentә düşmüşdür
29.0
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669 Halhazırda bank xidmәtlәri tәklif olunur

•

Düzgün cavab yoxdur
Fiziki nümayәndәlik, telefon, kompüter şәbәkәsi, PC banking
Fiziki nümayәndәlik, telefon, kompüter şәbәkәsi, PC banking, TR ödәmә sistemlәri
Fiziki nümayәndәlik, telefon, kompüter şәbәkәsi, PC banking, CSötürmә kanallları
Telefon, kompüter şәbәkәsi, PC banking

670 Şәbәkәnin verdiyi әsas üstünlük

•

Әmәliyyat vә inzibati xәrclәrin azaldılması yolu ilә әmәliyyatların maya dәyәrinin azaldılmasıdır
Әsas hәdәflәrә çatmaq
Düzgün cavab yoxdur
Әmәliyyat vә inzibati xәrclәrin azaldılması yolu ilә gömrüy rüsumlarının maya dәyәrinin azaldılmasıdır
Münasibәtlәrin yeni müstәviyә keçirilmәsi

671 Kоmpaniyalar Intеrnеtdәn hansı mәqsәdilә istifadә еdirlәr

•

Düzgün cavab yoxdur
Mәhsul, хidmәt vә infоrmasiyaların оnlayn malgöndәrәnlәrdәn daha еffеktiv şәkildә әldә еtmәk mәqsәdilә istifadә
еdirlәr
Müştәrilәr arasında münasibәt qurmaq mәqsәdilә istifadә edillәr
Malların çatdırılmasını hәyata keçirmәk mәqsәdilә istifadә edillәr
Mәhsul, хidmәt vә infоrmasiyaların оnlayn malgöndәrәnlәrdәn daha еffеktiv şәkildә әldә еtmәk, onlar üzәrindә
dәyişiklik aparmaq, yenilәmәk mәqsәdilә istifadә еdirlәr

672 İnternetin tәtbiqi firmanan hansı üstünlüklәr әldә etmәsini gıstәrir

•

Xәrclәrinin azaldılmasında özünü göstәrir
Sabit xәrclәrin azaldılmasında özünü göstәrir
Düzgün cavab yoxdur
Marjinal xәrclәrin azaldılmasında özünü göstәrir
Dәyişәn xәrclәrin azaldılmasında özünü göstәrir

673 İmplisit biliklәr hansı biliklәrdir

•

düzgün cavab yoxdur
müәmmalı, tәşkilatlandırılmamış
fәrdin iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq etdiyi
aydın tәşkilatlandırılmış
bazar dәyәrinә malik olan biliklәr

674 Biliyin neçә növü var

•

düzgün cavab yoxdur
altı
beş
üc
yeddi

675 Mәhdud sayda insanların malik olduğu biliklәr

•

düzgün cavab yoxdur
mikro biliklәr
xüsusi növ biliklәr
makro biliklәr
ümumi biliklәr

676 Daxili informasiyanın әsas növlәri

•

tәdarükçülәr
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•

istehsal, әmәk resursları, daxili maliyyә
vergiqoyma vә tәnzimlәmә
istehsal, daxili maliyyә
makroiqtisadi vә geo siyasi

677 Biznes informasiya neçә üsulla tәsniflәşdirilir

•

dörd
iki
beş
üç
altı

678 İşgüzar biliklәr

•

tәhlillәr toplusu
mәqsәdyönlü istiqamәtlәnmiş fәaliyyәtlә bağlı toplanmәş potensialdır
ümuminöv biliklәrdir
verilәnlәr әsasında formalaşmış biliklәrdir
xüsusi növ biliklәrdir

679 Biznes informasiya hansı informasiyaya deyilir

•

düzgün cavab yoxdur
firmanın fәaliyyәti birbaşa ondan asılı olsun
işgüzar biliklәrә
intiutsiyaya әsaslanan biliklәrә
xüsusi növ biliklәrә

680 Firmanın informasiya resurslarının әsasını tәşkil edir

•

düzgün cavab yoxdur
işgüzar biliklәr, biznes informasiya, verilәnlәr
biliklәr, verilәnlәr
işgüzar biliklәr, biznes informasiya
biznes informasiya, biliklәr

681 Biliyin neçә növünü ayırd edirlәr:

•

9.0
6.0
7.0
5.0
8.0

682 Daxili informasiyanın әsas növlövlәrinә aiddir?

•

kәnar maliyyә informasiyası
istehsal haqqında informasiya
bazar informasiyası
rәqiblә haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

683 Kәnar informasiyanın әsan növlәrinә aid deyil?

•

kәnar maliyyә informasiyası
istehsal haqqında informasiya
bazar informasiyası
rәqiblә haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya
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684 Firmalar informasiyadan neçә mәqsәdlә istifadә edir?

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

685 Qlobal menecment paradiqmasının әsas tәrkib hissәsini göstәrin:

•

prosesin reinjinirinqi
bütün cavablar doğrudur
şirkәtlәrin daxilindә fәaliyyәt göstәrәn bazarlar
tam müştәri yönümü
güzәştlәrin aradan qaldırılması

686 Bilik vәrdişlәrinә malik işçilәr hansı xüsusiyyәtlәrlә xarakterizә olunurlar?

•

çeviklik
bütün cavablar doğrudur
virtual mәkanda teztez işlәmә
hakimiyyәt
fәrdiyyәtçilik

687 İfadәni tamamlayın: “Bilik vәrdişlәri işçinin biliklәri әldә etmәk vә yaratmaq vәrdişlәridir, ... vәrdişlәridir”

•

bütün cavablar doğrudur
biliklәri tәşkil vә tәtbiq etmәk
çeviklik
biliklәri idarә etmәk
hakimiyyәti idarә etmәk

688 Biliyin bazarda hansısa dәyәrә malik olubolmadığını әks etdirәn meyarı göstәrin:

•

eksplisit – implisit
bazar  qeyribazar
fәrdi  qrup
makro  mikro
qeyrisәrbәst  ayrıca

689 İşgüzar bilik ... :

•

İşlәnmiş vә cәmlәşdirilmiş, sonra isә rәhbәrlik tәrәfindәn qәrarların qәbulu üçün bilavasitә vә ya potensial faydalı
olan mәlumatlar şәklindә qavranılacaq üsulla tәqdim edilәn mәlumatlardır.
Әlaqәlәndirilmiş mәqsәdyönlü fәaliyyәt üçün toplanmış potensialdır
Firmanın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin asılı olduğu informasiyadır
Axtarış, tәhlil, strukturlaşdırma, saxlanma vә manipulyasiyadır
Bilik yaradılması üçün hәrәkәtә gәtirilmәmiş “xammal” ehtiyatlarıdır

690 İnformasiyanın xassәlәrindәn biridir:

•

bütün cavablar doğrudur
düzgünlük
nәticәlilik
kütlәvilik
diskretlik

691 İnformasiya ilә bağlı işlәr bölünür:

•

axtarış, etibarlılıq, kommunikasiya
daxilolma, kommunikasiya, emal
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•

axtarış, çıxış, tәhlükәsizlik
mühafizә, tәhlükәsizlik, saxlanma
tәhlükәsizlik, giriş, çıxış

692 Doğru mülahizәni göstәrin:

•

Xarici maliyyә informasiyası – tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı kimi aspektlәrin üzәrindә
qurulmuşdur.
Әmәk resursları haqqında informasiya – işçi heyәtinin tәlimi vә ixtisas sәviyyәsi, mәnәvi vәziyyәt vә kadrlarla
tәminata çәkilәn xәrclәr kimi aspektlәr üzәrindә qurulmuşdur.
İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә, әmlaka vә öhdәliklәrә dair әsas
informasiyanı, habelә maliyyә göstәricilәrinin geniş spektrini әhatә edir.
Daxili maliyyә informasiyası – istehsalın sәmәrәliliyinә vә mәhsuldarlığa, istehsal güclәrinә, mәsrәflәrә, istehsal
tullantılarına vә keyfiyyәtә dair mәlumatları әhatә edir.
Tәdarükçülәr haqqında informasiya – valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin mәzәnnәlәrinin dinamikasına, kapitalların
bazardakı hәrәkәtinә dair informasiyanı әhatә edir.

693 Daxili informasiyaya aiddir:

•

tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
rәqiblәr haqqında informasiya
bazar informasiyası
tәdarükçülәr haqqında informasiya

694 Doğru mülahizәni göstәrin:

•

İstehsal haqqında informasiya – mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә, әmlaka vә öhdәliklәrә dair әsas
informasiyanı, habelә maliyyә göstәricilәrinin geniş spektrini әhatә edir.
Makroiqtisadi vә geosiyasi informasiya – müxtәlif ölkәlәrin sosialiqtisadi siyasәtinin dәyişmәsinә, milli vә dünya
maliyyә bazarlarının, әmәk bazarlarının inkişaf meyillәrinә dair informasiyanı әhatә edir.
Xarici maliyyә informasiyası – tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı kimi aspektlәrin üzәrindә
qurulmuşdur.
Tәdarükçülәr haqqında informasiya – valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin mәzәnnәlәrinin dinamikasına, kapitalların
bazardakı hәrәkәtinә dair informasiyanı әhatә edir.
Vergiqoyma vә tәnzimlәmә haqqında informasiya – hәm konkret (bir firmanın vәziyyәti), hәm dә ümumi (mәhsulun
dünya bazarında meyillәri) ola bilәr.

695 Xarici informasiyaya aid deyil:

•

tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
bazar informasiyası
rәqiblәr haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

696 Xarici informasiyaya aid deyil:

•

әmәk resursları haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya
tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
rәqiblәr haqqında informasiya
bazar informasiyası

697 İşgüzar bilik, biznesinformasiya vә informasiya verilәnlәri birlikdә nәyi tәşkil edir?

•

bütün cavablar doğrudur
biznes resurslarını
bank resurslarını
İnternet resurslarını
informasiya resurslarını
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