1507y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1507Y İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
1 Başvermә yerinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

giriş, çıxış
elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
mәtni, qrafik, sәsli
daxili, xarici
şәrti – sabit, dәyişkәn

2 Başvermәnin dövriliyinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
verbal, qeyriverbal
mәtni, qrafik, sәsli
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal
daxili, xarici

3 İnformasiya üzәrindә yerinә yetirilәn yığım, saxlama, ötürülmә vә emal әmәliyyatları necә adlanır?

•

informasiya istehlakı
informasiya proseduru
informasiya texnologiyası
informasiya prosesi
informasiya sistemi

4 İctimai mәhsulun istehsalı prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş әmәk alәtlәri mәcmusu hansı
tip resurslara aiddir?

•

maliyyә
әmәk
tәbii
maddi
energetik

5 İnsanların maddi vә mәnәvi tәlәbatlarını ödәmәk üçün cәmiyyәtdә istifadә olunan obyektlәr,
proseslәr vә tәbiәtin şәrtlәri hansı tip resurslara aiddir?

•

maliyyә
maddi
әmәk
tәbii
energetik

6 Sәnaye cәmiyyәtindә resurs növü deyil:

•

әmәk
tәbii
maddi
informasiya
maliyyә

7 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

informasiya proseslәrini yerinә yetirәn sistem
vеrilәnlәr bazasını vә biliкlәri özündә saхlayan sәnәdlәşdirilmiş infоrmasiyadan ibarәt tоplu
informasiya mәhsullarının isti
fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә
ideyaların tәsviridir

8 Müәyyәn qrup obyektlәrin vәziyyәtini әks etdirәn, informasiyanın formalaşması, yığılması,
saхlanması, aхtarışı, işlәnilmәsi vә ötürülmәsi proseslәrini yerinә yetirәn sistemә ....... deyilir.

•

kompüter şәbәkәsi
kompüter sistemi
informasiya texnologiyası
informasiya sistemi
әmәliyyat sistemi

9 İnformasiya xidmәti nәdir?

•

müxtәlif mәhsulların istifadәsinin tәşkili
vеrilәnlәr bazasını vә biliкlәri özündә saхlayan sәnәdlәşdirilmiş infоrmasiyadan ibarәt tоplu
müxtәlif mәhsulların istifadәsinin tәşkilinin vә ya insanın tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldilmiş şәxsin vә
ya müәssisәnin qeyriistehsal fәaliyyәtinin nәticәsi
informasiya mәhsullarının isti
fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
yayılma üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu

10 Müasir cәmiyyәtdә müvafiq xidmәt orqanlarının informasiya xidmәtlәrinin hazırlanmasında әsas
mәnbәyi ...

•

informasiya texnologiyasıdır
informasiya prosesidir
informasiya resursudur
verilәnlәr bazasıdır
biliklәr bazasıdır

11 İnformasiya cәmiyyәtinin әlamәtlәrini seçin.1.Cәmiyyәtin hәyatında informasiya vә biliyin
rolunun yüksәldilmәsi.2.Maddi istehsal texnologiyaından istifadә.3.Qlobal informasiya fәzasının
tәşkili.4.İnformasiyakomunikasiya texnologiyalarından kütlәvi istifadә.5.Çeşidli xammal istehsalının
yüksәlişi

•

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

12 İnformasiya cәmiyyәtinin әlamәti deyil:

•

informasiyanın sәrbәst alınma, genişlәndirilmә vә istifadә hüquqlarının tәmini
informasiyakomunikasiya texnologiyalarından kütlәvi istifadә
qlobal informasiya fәzasının tәşkili
maddi istehsal texnologiyasının inkişafı
professional vә ümummәdәni inkişafın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

13 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin müsbәt amillәrini seçin.1.Kompüter

texnologiyalarının inkişafı şәxsiyyәtin seçki azadlığını tәmin edir..2.İstәnilәn fәrd haqqında
verilәnlәrin әldә olunma im
ka
nı genişlәnir.3.Elektron kommunikasiyanın hәyat fәaliyyәti üçün zәruri
olanları yaratmaq vә istifadә etmәk mümkündür.4.İnformasiyanı tәdarük edәnlәr öz maraqları
daxilindә verilәnlәri idarә edir.5.Hәr bir zaman vә hәr bir yerdә hәr bir fәrd hәm qәbul edәndir, hәm
dә göndәrәndir.

•

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

14 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin mәnfi amillәrini seçin.1.Kompüter
texnologiyalarının inkişafı şәxsiyyәtin seçki azadlığını tәmin edir.2.İstәnilәn fәrd haqqında
verilәnlәrin әldә olunma im
ka
nı genişlәnir.3.Elektron kommunikasiyanın hәyat fәaliyyәti üçün zәruri
olanları yaratmaq vә istifadә etmәk mümkündür.4.İnformasiyanı tәdarük edәnlәr öz maraqları
daxilindә verilәnlәri idarә edir.5.Hәr bir zaman vә hәr bir yerdә hәr bir fәrd hәm qәbul edәndir, hәm
dә göndәrәndir.

•

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

15 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin müsbәt amillәrini seçin.1.İnformasiyanı
tәdarük edәnlәr öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә edir.2.Müxtәlif verilәnlәr bazasının vahid
şәbәkәsinә çıxış mümkündür.3.Daimi interaktiv qarşılıqlı informasiya mübadilәsi iştirakçıları arasında
kәsilmәz әks әlaqә tәmin edilir.4.Virtual fәzada “hәyata” alışma vә kompüterlәrә “fanat” etiqadının
nәticәsindә şәxsiyyәtin әxlaqi immuniteti tәhlükә altına düşür.5.Fәaliyyәtin praktik sahәlәrindә
informasiya texnolo
gi
yalarından istifadәnin әlverişlilik dәrәcәsi artır

•

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

16 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin mәnfi amillәrini seçin.1.İnformasiyanı
tәdarük edәnlәr öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә edir.2.Müxtәlif verilәnlәr bazasının vahid
şәbәkәsinә çıxış mümkündür.3.Daimi interaktiv qarşılıqlı informasiya mübadilәsi iştirakçıları arasında
kәsilmәz әks әlaqә tәmin edilir.4.Virtual fәzada “hәyata” alışma vә kompüterlәrә “fanat” etiqadının
nәticәsindә şәxsiyyәtin әxlaqi immuniteti tәhlükә altına düşür.5.Fәaliyyәtin praktik sahәlәrindә
informasiya texnolo
gi
yalarından istifadәnin әlverişlilik dәrәcәsi artır.

•

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

17 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin müsbәt amilidir:

•

Müxtәlif verilәnlәr bazasının vahid şәbәkәsinә çıxışın mümkünlüyü.
Dövlәtin vә kommersiya strukturlarının insanın hәya
tına müdaxilәsi, şәxsiyyәtin müdafiәsizliyi.

İstәnilәn fәrd haqqında verilәnlәrin әldә olunma im
k a
n ının genişlәnmәsi.
İnformasiyanı tәdarük edәnlәrin öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә etmәsi.
Virtual fәzada “hәyata” alışma vә kompüterlәrә “fanat” etiqadının nәticәsindә şәxsiyyәtin әxlaqi
immunitetinin tәhlükәsi

18 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin mәnfi amilidir:

•

Hәr bir zaman vә hәr bir yerdә hәr bir fәrd hәm qәbul edәndir, hәm dә göndәrәndir.
İstәnilәn fәrd haqqında verilәnlәrin әldә olunma im
k a
n ı genişlәnir.
Daimi interaktiv qarşılıqlı әlaqә iştirakçıları arasında kәsilmәz әks әlaqә tәmin edilir
Müxtәlif verilәnlәr bazasının vahid şәbәkәsinә çıxış mümkündür.
Elektron kommunikasiyanın hәyat fәaliyyәti üçün zәruri olanları yaratmaq vә istifadә etmәk mümkündür.

19 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin neytral komponentlәrini seçin.1.Peşәkar
karyera modeli dәyişir – evdәn çıxmadan işlәmәk imkanı yaranır.2.Müxtәlif verilәnlәr bazasının
vahid şәbәkәsinә çıxış mümkündür.3.Virtual iş verәn vә virtual işçi fenomeni yaranır.4.İstәnilәn fәrd
haqqında verilәnlәrin әldә olunma im
ka
nını genişlәnir.5.İşçilәrin sosial sığortası vә әmәyin elektron
birja sistemlәri yaranır, hәmkarlar tәşkilatlarının әhәmiyyәti azalır.:

•

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

20 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin neytral komponentlәrini seçin.1.Eyni
zamanda çoxlu saylı işçilәrin virtual alәmlә vahid birliyi yaranır, dayanıqlı olmaya bilәr vә ancaq öz
tәsisçisini әsәb sarsıntısına düçar edә bilәcәk bu dünya bir anlığa dağıla bilәr.2.Daimi interaktiv
qarşılıqlı әlaqә iştirakçıları arasında kәsilmәz әks әlaqә tәmin edilir.3.Real cәmiyyәt fәrdilәşir vә
fraqmentlәşmәnin yüksәk sәviyyәsini әldә edir.4.Virtual iş verәn vә virtual işçi fenomeni
yaranır.5.İstәnilәn fәrd haqqında verilәnlәrin әldә olunma im
ka
nı genişlәnir.

•

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

21 ...  kommersiya әsasları ilә intellektual әmәk mәhsullarının ticarәti üzrә iqtisadi, hüquqi vә
tәşkilati münasibәtlәr sistemidir. Cümlәni tamamlayin.

•

informasiya texnologiyaları
biliklәr bazası
informasiya resursları
informasiya sistemi
informasiya mәhsulları vә xidmәtlәri bazarı

22 İstehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğu informasiyanın hansı
xassәsini ifadә edir?

•

aktuallıq
dәqiqlik
dәyәrlilik
mәzmunluluq
aydınlıq

23 Zәruri dәqiqliyi pozmadan ilkin verilәnlәrin dәyişilmәsinә informasiyanın cavabvermә qabiliyyәti
informasiyanın hansı xassәsini ifadә edir?

•

aydınlıq
dayanıqlılıq
mәzmunluluq
aktuallıq
dәqiqlik

24 Baş vermә zamanından vә informasiyanın dinamikasından asılı olaraq istifadә anında
informasiyanın dәyәrlilik dәrәcәsi informasiyanın hansı xassәsini ifadә edir?

•

dәyәrlilik
aktuallıq
reprezentativlik
dәqiqlik
mәzmunluluq

25 İnformasiyanın semantik tutumu olub, mәlumatdakı semantik informasiyanın miqdarının emal
edilәn verilәnlәrin hәcminә olan nisbәti informasiyanın hansı xassәsini ifadә edir?

•

dәyәrlilik
mәzmunluluq
dayanıqlılıq
reprezentativlik
aydınlıq

26 Hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılması
informasiyanın hansı xassәsini ifadә edir?

•

mәzmunluluq
reprezentativlik
dәyәrlilik
aydınlıq
dayanıqlılıq

27 Tәşkilatdan kәnarda mövcud olan vә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi vә siyasi obyektlәr, onlararası
münasibәtlәr (mәsәlәn, müştәrilәrlә, tәchizatçılarla, vasitәçilәrlә, rәqiblәrlә, dövlәt orqanları ilә vә s.
münasibәtlәr) haqqında informasiya necә adlanır?

•

xarici informasiya
ilkin informasiya
törәmә informasiya
aralıq informasiya
daxili informasiya

28 Tәşkilatın maliyyәtәsәrrüfat vәziyyәtini әks etdirәn vә standart formallaşdırılmış proseduralar
vasitәsilә keyfiyyәtlә emal edilәn informasiya necә adlanır?

•

aralıq informasiya
ilkin informasiya
törәmә informasiya
xarici informasiya
daxili informasiya

29 Başvermә mәrhәlәlәrinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

ilkin, törәmә, aralıq
verbal, qeyriverbal
relevant, münasib
giriş, çıxış
daxili, xarici

30 Cәmiyyәtdә işlәmәk üçün ümumtәhsil vә peşәkar biliklәrә malik olan insanlar hansı tip resurslara
aiddir?

•

informasiya
maliyyә
tәbii
әmәk
maddi

31 Qәrar qәbuletmә üçün çatdırılan mәlumatın mәzmununun tamlığı informasiyanın hansı xassәsini
ifadә edir?

•

aydınlıq
aktuallıq
tamlıq
reprezentativlik
dәqiqlik

32 İnformasiya sistemlәrindә (kitabxana, arxiv, verilәnlәr bankı vә s.) sәnәdlәr vә sәnәd massivlәri,
ayrıayrı sәnәdlәr vә ya sәnәd massivlәri necә adlanır?

•

informasiya prosesi
informasiya resursları
informasiya xidmәti
informasiya sistemi
informasiya toplusu

33 Stabillik dәrәcәsinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

verbal, qeyriverbal
şәrti – sabit, dәyişkәn
mәtni, qrafik, sәsli
daxili, xarici
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal

34 İdarәetmә sisteminә mәxsusluğuna görә informasiyanın növü deyil:

•

idarәedәn altsistemin informasiyası
xarici mühit haqqında informasiya
ilkin infor
ma
siyadan formalaşan informasiya
idarәedici altsistemin informasiyası
mәqsәdli altsistem haqqında informasiya

35 Maşın emalında tәyinatına görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

şәrti – sabit, dәyişkәn
giriş, çıxış

elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
daxili, xarici
mәtni, qrafik, sәsli

36 Ötürmә formasına görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

giriş, çıxış
verbal, qeyriverbal
daxili, xarici
elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal

37 Tәsvir üsuluna görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
mәtni, qrafik, sәsli
daxili, xarici
giriş, çıxış
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal

38 İstifadә olunma xarakterinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
daxili, xarici
giriş, çıxış
mәtni, qrafik, sәsli
verbal, qeyriverbal

39 İdarәetmә sisteminin sәviyyәsinә görә informasiyanın növü deyil:

•

nazirlik vә tәsisatların informasiyası
müәssisә vә tәşkilatın informasiyası
xüsusi şәxslәrin informasiyası
mәqsәdli altsistem haqqında informasiya
dövlәt sәviyyәsindә olan informasiya

40 Sorğuya nәzәrәn informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
verbal, qeyriverbal
mәtni, qrafik, sәsli
relevant, münasib
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal

41 İnformasiyanın ötürülmәsinin ümumi sxeminә aiddir:1.informasiyanın mәnbәyi.2.informasiya
istehlakçısı.3.informsiya texnologiyası.4.informasiya sistemi.5.informasiya prosesi

•

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

42 İnformasiyanın dayanıqlılıq xassәsi nәyi ifadә edir?
istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu

•

hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılmasını
tәsvir olunan obyektin vә ya ha
d isәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
zәruri dәqiqliyi pozmadan ilkin verilәn
lә
rin dәyişilmәsinә informasiyanın cavabvermә qabiliyyәtini
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu
matın mәzmununun tamlığını

43 İnformasiyanın reprezentativlik xassәsi nәyi ifadә edir?

•

başvermә zamanından vә informasiyanın dinamikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın
dәyәrlilik dәrәcәsini
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu
matın mәzmununun tamlığını
tәsvir olunan obyektin vә ya ha
d isәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılması
istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu

44 İnformasiyanın aktuallıq xassәsi nәyi ifadә edir?

•

tәsvir olunan obyektin vә ya ha
d isәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu
matın mәzmununun tamlığını
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılmasını
baş vermә zamanından vә informasiyanın dina
mikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dә

yәrlilik dәrәcәsini
istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu

45 İnformasiyanın dәyәrlilik xassәsi nәyi ifadә edir?

•

istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
tәsvir olunan obyektin vә ya ha
d isәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
baş vermә zamanından vә informasiyanın dina
mikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dә

yәrlilik dәrәcәsini
konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün informasiyanın mühümlüyünü
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu
matın mәzmununun tamlığını

46 Predmet sahәsinin praktik fәaliyyәt vә peşә tәc
rübәsi nәticәsindә alınmış vә mütәxәssislәrә bu
sahәdә mәsә
lәlәri qoymaq vә hәll etmәk imkanı verәn qanunauy
ğun
luq
lar necә adlanır?

•

informasiya sistemi
verilәnlәr
informasiya
bilik
informasiya prosesi

47 Bilik nәdir?

•

hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә
ideyaların tәsviri
әtraf mühit haqqında saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar
tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, pred
metlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlu
mat
lar
real alәmin praktika ilә yoxlanılmış nәticәsinin insanın şüurunda adekvat inikası
özündә qeyrimüәyyәnliyi daşıyan yeni olan

48 Hansı mülahizә doğru deyil?
İşarәlәr vә siqnallar informasiyanı yalnız başa düşmә vә tanıma qabiliyyәti olan istifadәçi üçün tәsvir edir.
İnformasiya maddi daşıyıcılarda işarә vә siqnallar for
masında tәsvir olunsa da, o, maddi deyil.
İnformasiya әtraf alәm haqqında informasiyanın özü alınana qәdәr mövcud olmayan yeni mәlumatlardır.

•

•

Bilik hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә
ideyaların tәsviridir.
İnformasiya әtraf mühit haqqında, adә
tәn, saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar toplusudur.

49 Verilәnlәr nәdir?

•

tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, pred
metlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlu
mat
lar
әtraf mühit haqqında, adә
tәn, saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar toplusu
real alәmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat әks etdirәn tәsәvvürlәrin, nәzәri quruluş vә
anlayışların mәcmusu
hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә
ideyaların tәsviri
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan mә
lumatlar

50 Hansı variantda informasiyanın tәrifi düzgün verilmәmişdir? İnformasiya  ....

•

tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, pred
metlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlu
mat

lardır.
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan mә
lumatlardır
strukturun tәşkilinin mürәkkәblik ölçü
südür
real alәmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat әks etdirәn tәsәvvürlәrin, nәzәri quruluş vә
anlayışların mәcmusudur.
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan siqnallardır

51 Doğru olmayan mülahizәni göstәrin:

•

Proses insan tәrәfindәn seçilmiş strategiya ilә tәyin olunur
Maddi istehsal texnologiyasının mәqsәdi – insanın vә ya sistemin tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın
buraxılışıdır
Texnologiya prosesdir
Texnologiya maddi mәhsulun alınması mәqsәdilә xammalın başlanğıc vәziyyәtini vә ya keyfiyyәtini
dәyişmir
Texnologiya incәsәnәt, ustalıq, mәharәt, bacarıq mәnasını bildirir

52 İnformasiya texnologiyasına aid olmayan komponenti göstәrin:

•

tәşkilatimetodik tәminat
sistem proqram tәminatı
texniki vasitәlәr kompleksi
hüquqi tәminat
tәtbiqi proqram tәminatı

53 Sәnәdlәrin hazırlanması üzrә normativmetodik materiallar İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat
informasiya tәminatı

54 İTnin komponenti olan İTxidmәtlәrә aid olan sıranı göstәrin:

•

şәbәkә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr, webportal, informasiya axtarışarayış sistemlәri, İTkonsultasiya
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, telekommunikasiya tәchizatları, istismar, tәlim vә treyninqlәr
elektron kitabxana, verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr,
dizayn, reklam, marketinq
telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr, dizayn, reklam, marketinq

telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, informasiya axtarışarayış sistemlәri, dizayn, reklam,
marketinq

55 Texnoloji prosesә aid olmayan mәrhәlәni göstәrin:

•

istifadәçinin sorğularına әsasәn verilәnlәrin çıxarılması
telekommunikasiya vasitәlәrindәn istifadә etmәklә informasiyanın ötürülmәsi
istifadәçinin sorğularına әsasәn verilәnlәrin axtarışı
verilәnlәrin tәkrarlanması
hәll olunan mәsәlәyә uyğun olaraq verilәnlәrin emalı

56 İnformasiyanın alındığı andan onun emalının nәticәsi alınana qәdәr yerinә yetirilәn qar
şılıqlı

әlaqәli әmәliyyatların nizamlanmış ardıcıllığı necә adlanır?

•

verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
maddi istehsal prosesi
informasiya mübadilәsi
texnoloji proses
informasiya sistemi

57 Texnoloji prosesә aid olmayan mәrhәlәni göstәrin:

•

informasiyanın saxlanması vә yığılması
verilәnlәrә nәzarәt vә sәhvlәrin aşkarı
informasiyanın daxil edilmәsi
informasiyanın silinmәsi
informasiya texnologiyalarının imkanlarına uyğun olaraq verilәnlәrin tәshih edilmәsi vә
formatlaşdırılması

58 İTnin komponenti olan İTxidmәtlәrә aid olan sıranı göstәrin:

•

tәlim vә treyninqlәr, webportal, informasiya axtarışarayış sistemlәri, İTkonsultasiya, telekommunikasiya
xidmәtlәri
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
verilәnlәr bazası, interaktiv xidmәtlәr, informasiya axtarışarayış sistemlәri, vebportal, kommunikasiya
vasitәlәri
verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә
inteqrasiyası, istismar
telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, informasiya axtarışarayış sistemlәri, tranzaksiyalara
xidmәt

59 İTnin komponenti olan İTmәhsullara aid olan sıranı göstәrin:

•

şәbәkә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr, webportal, informasiya axtarışarayış sistemlәri, İTkonsultasiya
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, telekommunikasiya tәchizatları, istismar, tәlim vә treyninqlәr
elektron kitabxana, verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, tәlim vә treyninqlәr,
dizayn, reklam, marketinq
verilәnlәr bazası, interaktiv xidmәtlәr, informasiya axtarışarayış sistemlәri, vebportal, kommunikasiya
vasitәlәri
telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, informasiya axtarışarayış sistemlәri, dizayn, reklam,
marketinq

60 İTnin komponenti olan İTmәhsullara aid olan sıranı göstәrin:

•

nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri, internetresurslar, proqram tәminatının dәstәklәnmәsi
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә
inteqrasiyası, istismar

•

vebsayt, kommunikasiya vasitәlәri, elektron kitabxana, şәbәkәdә elektron kataloq, informasiya axtarış
arayış sistemlәri
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, kommunikasiya vasitәlәri, istismar, tәlim vә treyninqlәr, vebsayt

61 İTnin komponenti olan proqram tәminatına aid olan sıranı göstәrin:

•

proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri, internetresurslar,
vebsayt
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, şәbәkә inteqrasiyası, webportal, informasiya
axtarışarayış sistemlәri
texniki vasitәlәrә xidmәt, tranzaksiyalara xidmәt, İTkonsultasiya, informasiya axtarışarayış sistemlәri
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
verilәnlәr bazası, interaktiv xidmәtlәr, informasiya axtarışarayış sistemlәri, vebportal, kommunikasiya
vasitәlәri

62 İTnin komponenti olan tәchizata aid olan sıranı göstәrin:

•

texniki vasitәlәrә xidmәt, tranzaksiyalara xidmәt, İTkonsultasiya, informasiya axtarışarayış sistemlәri
serverlәr, periferiya qurğuları, instrumental vasitәlәr, texniki vasitәlәrә xidmәt, telefoniya
telekommunikasiya tәchizatları, texniki vasitәlәrә xidmәt, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә
üçün proqram vasitәlәri
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
serverlәr, periferiya qurğuları, telekommunikasiya tәchizatları, simsiz naqillәr, telefoniya

63 Cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması prosesinә aid olmayan amillәri göstәrin.

•

siyasi
iqtisadi
texnikitexnoloji
bioloji
sosial

64 Cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması prosesinә aid olmayan amillәri göstәrin.

•

mәdәni
sosial
iqtisadi
geoloji
mәnәvi

65 Cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması prosesinә aid olan amillәri göstәrin.

•

inkişaf
geoloji
bioloji
siyasi
psixoloji

66 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı cәmiyyәtin informasiyalaşdırılmasını әks etdirir?

•

İnformasiya mәhsulunun alınması üçün ilkin informasiyanın yığımı, emalı, ötürülmәsi vә saxlanması
prosesidir
Obyekt, proses vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında keyfiyyәtcә yeni informasiyanın alınması üçün
verilәnlәrin yığılması, emalı vә ötürülmәsi vasitә vә metodları toplusundan istifadә edәn prosesdir
Xammal vә ya materialın forma vә xassәlәrinin, vәziyyәtinin dәyişmәsi, hazırlanması vә emalı üzrә vasitә
vә metodlar mәcmusunu tәyin edәn prosesdir
Qlobal sosial istehsal vә ümum resurs kimi informasiyadan birgә istifadә prosesidir

İnformasiyanın insan tәrәfindәn tәhlil olunması vә onun әsasında hәr hansı işın yerinә yetirilmәsi üzrә
qәrar qәbuletmә üçün informasiya istehsalı prosesidir

67 İKTnin inkişaf indeksi neçә göstәricini әhatә edir?

•

12
10
7
11
5

68 İKTnin inkişaf indeksinә aid olmayan göstәrici hansıdır?

•

İnternet istifadәçilәrinin sayı
İKT haqqında bilik vә bacarıqlar
İKTyә daxil olma
ölkәdә әhalinin sağlamlıq sәviyyәsi
ölkәnin hәr 100 sakininә düşәn mobil telefonların sayını

69 “Bütün istifadәçilәrin istәnilәn texniki, proqram vә informasiya resurslarına operativ müraciәtini
tәmin edәn kompüter şәbәkәlәri vә telekommunikasiya vasitәlәrinin bazasında mәsәlәlәrin kollektiv
hәlli üsullarından istifadә etmәk imkanı yaranır” xassәsi aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?

•

İnternetә
informasiya sisteminә
maddi istehsal prosesinә
yeni informasiya texnologiyalarına
informasiya tәhlükәsizliyinә

70 Kabel vә radio әlaqәsi İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәrә
informasiya tәminatına
proqram vasitәlәrinә
kommunikasiya texnikasına
tәşkilatimetodik tәminata

71 İnstrumental vasitәlәr İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәrә
informasiya tәminatına
kommunikasiya texnikasına
proqram vasitәlәrinә
tәşkilatimetodik tәminata

72 Texniki vasitәlәrin istismarı üzrә tәlimat materialları İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat
informasiya tәminatı

73 Stasionar vә mobil telefon rabitәsi İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?
linqvistik vasitәlәr

•

informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat

74 İnformasiyanın faksmil ötürülmәsi vә modem rabitә İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
informasiya tәminatı
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat

75 Şәbәkә vә lokal әmәliyyat sistemlәri İKTnin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

informasiya tәminatı
tәşkilatimetodik tәminat
linqvistik vasitәlәr
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası

76 Konkret İKT çәrçivәsi daxilindә personalın işinin tәşkili üzrә normativmetodik materiallar İKT
nin hansı vasitәlәrinә aiddir?

•

linqvistik vasitәlәr
proqram vasitәlәri
kommunikasiya texnikası
tәşkilatimetodik tәminat
informasiya tәminatı

77 ... – istifadәçinin tәlәbinә uyğun olaraq aparat vә proqram vasitәlәrinin tәtbiqi әsasında
verilәnlәrin, informasiyanın vә biliklәrin yığım, toplanma, saxlanma, axtarış, emal, tәhlil vә ötürülmә
üsul vә metodları sistemidir.

•

informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
informasiyanın tәhlükәsizliyi
informasiya tәminatı
informasiya mübadilәsi

78 Doğru olmayan mülahizәni göstәrin:

•

Maddi istehsal texnologiyası kәsilmәzdir
İnformasiya texnologiyası kәsilmәzdir
İnformasiya texnologiyası özündә formallaşmamış yaradıcı әmәyi birlәşdirir
Maddi istehsal texnologiyası mәhsulun buraxılışı üçün bütün әmәliyyatların ciddi ardıcıllığını әks etdirir.
İnformasiya texnologiyası özündә hesablama, su
rәtin çıxarılması, әmәli uçot vә s. kimi әmәliyyatları vә
formallaşmamış yaradıcı әmәyi birlәşdirir

79 İnformasiya mәhsulu nәyin emalından alınır?

•

biliyin
maddi mәhsulun
informasiyanın
mәlumatın
verilәnlәrin

•
80 Yeni informasiya texnologiyaları termini ilk dәfә kim tәrәfindәn elmә daxil edilmişdir?

•

N.Viner
C.F.Neyman
V.M.Qluşkov
Q.S.Pospelov
F.Mahlup

81 İTnin realizasiya vasitәlәrinin qurulması vasitәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dost
luğu
informasiya sisteminin qurulması
informasiyanın emalının fәrdilәşdirilmәsi
informasiyadan kollektiv istifadә
qәrar qәbuletmә prosesindә informasi
y alaş
d ırma vasitәlәrinin qurulması

82 Praktiki olaraq verilәnlәrin konkret texniki emal sistemlәrinin tәş
kili vә layihәlәndirilmәsi üzrә
mühәndis fәaliyyәti necә adlanır?

•

texniki tәminat
idarәetmә
informasiya texnologiyası
informasiyanın mühafizәsi
informasiya istehsalı

83 İnformasiya texnologiyasında әsas tәdqiqat obyekti hansıdır?

•

linqvistik vasitәlәr
insan fәaliyyәti
texniki vasitәlәr
proqram vasitәlәri
informasiya tәminatı

84 İTnin mәnbәlәrinә aid olanı göstәrin:

•

linqvistik vasitәlәr
hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi
kibernetika
normativhüquqi sәnәdlәr
insan fәaliyyәti

85 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi
sistem texnikası
kibernetika
proqramlaşdırma texnologiyaları
erqonomika

86 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

proqramlaşdırma texnologiyaları
sistem texnikası
erqonomika
normativhüquqi sәnәdlәr

•

verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi

87 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi
linqvistik vasitәlәr
sistem texnikası
hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi
proqramlaşdırma texnologiyaları

88 İTnin mәnbәlәri göstәrilәn sıranı seçin:

•

sistem texnikası, hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi, linqvistik vasitәlәr, verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi,
erqonomika
sistem texnikası, hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi, proqramlaşdırma texnologiyaları, kibernetika,
kodlaşdırma sistemlәri
sistem texnikası, hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi, proqramlaşdırma texnologiyaları, verilәnlәr bazası
nәzәriyyәsi, erqonomika
sistem texnikası, kibernetika, proqramlaşdırma texnologiyaları, verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi, erqonomika
tәşkilati texnika, normativhüquqi sәnәdlәr, kibernetika, verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi, erqonomika

89 … insan tәrәfindәn seçilmiş strategiya ilә tәyin olunur, müxtәlif vasitә vә metodların kömәyi ilә
hәyata keçirilir.

•

bilik
proses
sistem
mübadilә
informasiya

90 Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә istiqamәtlәndirilmiş müәyyәn әmәliyyatlar toplusu nәdir?

•

informasiya
proses
sistem
mәlumat
bilik

91 Statik bütövlüyün pozulması nә zaman baş verir?1.verilәnlәr paketini yenidәn
nizamlayarkәn.2.hәqiqi olmayan verilәnlәr daxil edildikdә.3.elektron mәktubun sәrlövhәsi vә ya
mәktubun özü dәyişdirildikdә.4.mövcud verilәnlәr dәyişdirildikdә.5.әlavә paketlәr daxil edildikdә

•

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

92 Hansı hal müәlliflik hüququnu pozmur?

•

yayılma üçün beynәlxalq rabitә kanalları istisna olmaqla telekommunikasiya vasitәlәrindәn istifadә
proqram mәhsullarının saxta nüsxәlәrinin yayılması
proqram mәhsullarının kompaktdisklәrә yazaraq onların saxta nüsxәlәrinin hazırlanması
leqal nüsxәlәrin sәrt disklәrә yazılması vә bu cür proqram tәminatı ilә kompüterlәrin satışı
qeyrileqal nüsxәlәrin sәrt disklәrә yazılması vә bu cür proqram tәminatı ilә kompüterlәrin satışı

93 ...  şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyat әhәmiyyәtli maraqlarının
müdafiә olunma vәziyyәtidir.

•

autentifikasiya
informasiya hüququ
kriptologiya
informasiya tәhlükәsizliyi
identifikasiya

94 Müәlliflik hüququnun obyekti deyil:1.konsepsiyalar.2.proqram mәhsulunun müәllifi.3.verilәnlәr
bazasının yaradıcıları.4.metodlar.5.rәsmi sәnәdlәr

•

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

95 Dinamik bütövlüyün pozulması nә zaman baş verir?1.verilәnlәr paketini yenidәn
nizamlayarkәn.2.hәqiqi olmayan verilәnlәr daxil edildikdә.3.elektron mәktubun sәrlövhәsi vә ya
mәktubun özü dәyişdirildikdә.4.verilәnlәrin surәti çıxarıldıqda.5.әlavә paketlәr daxil edәrkәn

•

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

96 Statik bütövlüyün pozulması nә zaman baş verir?

•

verilәnlәr әlә keçirildikdә
әlavә paketlәr daxil edildikdә
verilәnlәrin surәti çıxarıldıqda
hәqiqi olmayan verilәnlәr daxil edildikdә
qeyd kitabçasına vә ya iş jurnalına daxil olduqda

97 İnformasiyanın mühafizә forması deyil:

•

mәhsul işarәsi
patentlәşdirmә
kompüter piratlığı
mәxfiliyin tanınması
müәlliflik hüququ

98 Funksional tәyinatına görә informasiya mühafizәsinin mühәndistexniki vasitәlәrinin növünә aid
deyil:

•

aparat
riyazi
fiziki
kriptoqrafik
proqram

99 İnformasiya mühafizәsinin tәşkilati mühafizә vasitәlәrinә aid olanları seçin.1.әmәkdaşlarla iş
.2.informasiyanın surәtinin çıxarılmadan viruslardan müdafiәsi.3.sәnәdlә iş .4.yazıya vә әllәrin

hәndәsi sxeminә görә tanınma sistemlәri.5.personalın mәxfi informasiya ilә işinә sistemli nәzarәt

•

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

100 İnformasiya mühafizәsinin tәşkilati mühafizә vasitәlәrinә aid olanları seçin.1.mühüm
informasiyanın dәyişikliklәrdәn müdafiәsi üçün şifrәlәnmәsi.2.daxili vә xarici hәmlәlәrin
tәhlili.3.mәxfi informasiyanın yığımı, emalı, saxlanması üçün texniki vasitәlәrdәn
istifadә.4.personalın tәlimi.5.barmaqların izinә, sәsә, yazıya vә әllәrin hәndәsi sxeminә görә tanınma
sistemlәri.

•

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

101 İdentifikasiya nәdir?

•

informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn
sahәdir
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
istifadәçinin tәyini prosedurudur
informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir

102 İstifadәçinin tәyini proseduru necә adlanır?

•

Kriptologiya
Avtorizasiya
Autentifikasiya
İdentifikasiya
Kriptoqrafiya

103 İnformasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsi necә adlanır?

•

Kriptoqrafiya
Autentifikasiya
İdentifikasiya
Kriptologiya
Avtorizasiya

104 Kriptologiya nәdir?

•

informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn
sahәdir
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
istifadәçinin tәyini prosedurudur
informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur

105 Autentifikasiya nәdir?

•

informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn
sahәdir
istifadәçinin tәyini prosedurudur
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir

106 Sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması proseduru necә adlanır?

•

Kriptologiya
Avtorizasiya
İdentifikasiya
Autentifikasiya
Kriptoqrafiya

107 İstifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini proseduru necә adlanır?

•

Kriptologiya
Autentifikasiya
İdentifikasiya
Avtorizasiya
Kriptoqrafiya

108 Avtorizasiya nәdir?

•

sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir
istifadәçinin tәyini prosedurudur
informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn
sahәdir
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur

109 İnformasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını
öyrәnәn sahә necә adlanır?

•

Kriptologiya
Autentifikasiya
İdentifikasiya
Kriptoqrafiya
Avtorizasiya

110 Kriptoqrafiya nәdir?

•

informasiyanın çevrilmәsi yolu ilә riyazi metodları öyrәnәn elm sahәsidir
istifadәçinin malik olduğu sәlahiyyәtlәr yığımının tәyini prosedurudur
sistemә daxil olan istifadәçinin etibarlılığının yoxlanması prosedurudur
informasiyanın mәxfiliyini vә etibarlılığını tәmin edәn informasiyanın çevrilmә metodlarını öyrәnәn
sahәdir
istifadәçinin tәyini prosedurudur

111 Kriptoqrafiyanın tarixi mәrhәlәsi deyil:

•

kompüter kriptoqrafiyası
formal kriptoqrafiya
“sadәlövh” kriptoqrafiya
fundamental kriptoqrafiya

•
elmi kriptoqrafiya

112 Kod nәdir?

•

iki işarәdәn ibarәt әlifba
nizamlı işarәlәr yığımı
fәrqli elementlәrdәn ibarәt sonlu çoxluq
әvvәlcәdәn tәyin edilmiş şәrti işarәlәr toplusu
mәlumatdakı simvolların sayı

113 Fәrqli işarәlәrdәn ibarәt sonlu çoxluq ........... adlanır.

•

siqnalların mәcmusu
baytlar ardıcıllığı
bit
әlifba
kod

114 Nizamlı işarәlәr yığımı necә adlanır?

•

siqnalların mәcmusu
baytlar ardıcıllığı
simvol
әlifba
kod

115 Bit nәdir?1.ikilik rәqәm .2.informasiyanın minimal ölçü vahidi.3.kompüter yaddaşının ölçü
vahidi.4.kodun uzunluğu.5.mәrtәbә vahidi

•

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

116 Müәlliflik hüququnun obyektidir:

•

üsullar
ideyalar
rәsmi sәnәdlәr
kompüter proqramının yaradıcısı
metodlar

117 Simvollar ardıcıllığının kodlaşdırılması üçün mәzmunundan asılı olmayaraq zәruri olan ikilik
işarәlәrin mümkün minimal sayı ....... adlanır.

•

kodun uzunluğu
ikilik әlifba
işarәnin informasiya tutumu
informasiyanın miqdarı
mәrtәbә vahidi

118 Kodlaşdırma sistemlәrini seçin.1.ASCII. 2.ГОСТ2814789. 3.Unicode. 4.КОИ8.5. DES
1, 4, 5
3, 4, 5

•

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

119 İnformasiya tәminatının strukturuna aid deyil:

•

predmet sahәsinin göstәricilәr sistemi
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәri
әllә vә ya avtomatik tәşkil edilәn vahid sәnәdlәşdirmә sistemlәri
informasiyanın tәşkili. saxlanması vә genişlәndirilmәsi prosesindә iştirak edәn subyektlәrin hüquq vә
azadlıqlarının möhkәmlәndirilmәsi
maşın daşıyıcılarında saxlanan fayllar

120 İnformasiya nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

Lütfizadә
Q.S.Pospelov
A.N.Kolmoqorov
K.Şennon
V.M.Qluşkov

121 Әlifbanın gücü dedikdә nә başa düşülür?

•

fәrqli elementlәrdәn ibarәt sonlu çoxluq
ardıcıllıqdakı müxtәlif simvolların sayı
mәlumatdakı simvolların sayı
işarәnin informasiya tutumu
nizamlı işarәlәr yığımı

122 Mәlumatdakı müxtәlif simvolların sayı necә adlanır?

•

kodun uzunluğu
informasiya tutumu
mәrtәbә vahidi
ikilik әlifba
әlifbanın gücü

123 N = 2I düsturunda N nәyi göstәrir?

•

kodun uzunluğunu
әlifbadakı işarәlәrin sayını
hәr bir işarәnin daşıdığı informasiyanın miqdarını
mәrtәbәlәrin sayını
nizamlı işarәlәr yığımını

124 Mәlumatın informasiya miqdarını hesablamaq üçün istifadә edilәn Ic = Iз · K düsturunda K nәyi
göstәrir?

•

hәr bir işarәnin daşıdığı informasiyanın miqdarını
әlifbadakı işarәlәrin sayını
kodun uzunluğunu
nizamlı işarәlәr yığımını
әlifbanın gücünü

125 İfadәdә hәr bir işarәnin (simvolun) daşıdığı informasiya miqdarını tapın: İnformasiya
kommunikasiya texnologiyaları

•

4 bit
5 bit
6 bit
41 bit
205 bit

126 İfadәnin әlifba gücünü tapın: İnformasiyakommunikasiya texnologiyaları

•

47
20
41
205
39

127 İfadәnin kodunun uzunluğunu tapın: İnformasiyakommunikasiya texnologiyaları

•

42
41
47
39
40

128 İfadәnin informasiya miqdarını hesablayın: İnformasiyakommunikasiya texnologiyaları

•

20 bayt
205 bit
41 bit
41 bayt
205 bayt

129 Kodun uzunluğu dedikdә nә başa düşülür?

•

әlifbadakı işarәlәrin sayını
mәlumatdakı işarәlәrin sayı
hәr bir işarәnin daşıdığı informasiyanın miqdarını
ardıcıllıqdakı müxtәlif simvolların sayı
әlifbanın gücünü

130 Kriptosistemlәri seçin. 1.ASCII.2.ГОСТ 2814789. 3.Unicode. 4КОИ8. 5.DES

•

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

131 ASCII nәdir?

•

әmәliyyat sistemi
informasiya sistemi
proqram mәhsulu
kodlaşdırma cәdvәli
say sistemi

132 Kompüterin yaddaşı ....... ölçülür.

•

bitlәrlә
baytlarla
işarәlәrlә
simvollarla
kodlarla

133 {0, 1} rәqәmlәri cütlüyü hansı әlifbanın elementlәridir?

•

onaltılıq
sәkkizlik
ikilik
onluq
üçlük

134 İnformasiya tәhlükәsizliyinin konseptual modelinә aid deyil:

•

hәmlә obyektlәri
informasiya sistemi
hәmlә mәnbәlәri
informasiya mәnbәlәri
müdafiә vasitәlәri

135 İnformasiya tәhlükәsizliyinin konseptual modelinә aiddir:

•

informasiya resursları
müdafiә mәqsәdlәri
texniki tәminat
informasiyanin emalı
informasiya sistemlәri

136 İnformasiya tәhlükәsizliyinin konseptual modelinә aid deyil:

•

müdafiә üsulları
çıxış istiqamәtlәri
müdafiә istiqamәtlәri
informasiya mәnbәlәri
daxil olma üsulları

137 Şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli maraqlarının
müdafiә olunma vәziyyәti necә adlanır?

•

informasiya tәminatı
informasiya tәhlükәsizliyi
kriptoqrafiya
hüquqi tәminat
informasiya hüququ

138 İTnin istifadәçilәri vә onu hazırlayanlar arasındakı münasibәt, informasiyanın tәşkili,
saxlanması vә genişlәndirilmәsi prosesindә iştirak edәn subyektlәrin hüquq vә azadlıqlarının
möhkәmlәndirilmәsi hansı tәminat növü ilә tәnzimlәnir?

•

riyazi
hüquqi
texniki
proqram

informasiya

139

İnformasiya tәminatının funksiyası deyil:

•

bilavasitә obyektin tәşkilati strukturu ilә әlaqәdardır
informasiyanın çevrilmәsi prosesindә iştirak edәn subyektlәrin hüquq vә azadlıqlarını tәnzimlәyir
avtomatlaşdırılmış sistemlәrin mühüm komponentidir
idarәetmә qәrarlarının qәbulunda әsas rol oynayır
idarә olunan obyektin vәziyyәtini xarakterizә edәn informasiyanı әks etdirir

140 İdarә olunan obyektin vәziyyәtini xarakterizә edәn informasiyanın әks etdirilmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuş tәminat ......... adlanır.

•

hüquqi tәminat
informasiya tәminatı
riyazi tәminat
proqram tәminatı
texniki tәminat

141 ICQ .....

•

Web sәhifәlәrarası әlaqәni yaradır
istifadәçinin deytaqramlarının ötürülmәsini tәmin edir
verilәnlәri arxivlәşdirir
faylların ötürülmәsini tәşkil edir
İnternetә qoşulmuş istifadәçinin İP – ünvanını axtarır

142 DNS nәdir?

•

domen ünvanlaşdırma dili
şәbәkә proqram tәminatı
domen ünvanlaşdırma sistemi
domen adlar sistemi
şәbәkә seansı

143 Uzaqlaşdırılmış kompüterlә qarşılıqlı tәsiri tәmin edәn xidmәt növüdür:

•

Usenet
Telnet
Skype
WAIS
Archie

144 HTML nәdir?

•

alqoritmik dil
proqramlaşdırma dili
protokol
şәbәkә proqram tәminatı
hipermәtnlәri nişanlama dili

145 WWW nәdir?

•

Wide World Web
Web World Wide
World Word Web

•

World Wide Web
Wide Web World

146 İnternet xidmәtlәrinә aid deyil:

•

Telnet
Usenet
NIC
Email
FTP

147 Büdcәdәn maliyyәlәşdirilmәyәn tәşkilatlar üçün istifadә olunan domen hansıdır?

•

.gov
.edu
.com
.org
.net

148 alpha.beta.gamma.az ünvanında birinci sәviyyәli domeni tәyin edin.

•

gamma
alpha
gamma.az
.az
beta.gamma.az

149 İctimai tәşkilatların imkanları hesabına maliyyәlәşdirilәn domen hansıdır?

•

.com
.net
.gov
.edu
.org

150 Coğrafi regionları tәmsil edәn domenlәri seçin. 1. .az 2. .com 3. .net 4. .fr 5. .org 6. .ua

•

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

151 Resursun Webdә yerlәşdiyi ünvanı vә ya yeri göstәrir:

•

HTML (Hypertext Markup Language)
WAIS (Wide Area Information Servers
IRC (Internet Realy Chat)
URL (Uniform Resource Locator)
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

152 IP protokolunun funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

paketlәrin bir kompüterdәn digәr kompüterlәrә daşınmasını tәmin edir
göstәrilmiş kompüterdә verilәnlәrin konkret әlavәlәrә çatdırılmasını tәmin edir
IP ünvanları aparat ünvanlara çevirir

hipermәtnlәri ötürür
domen adlara xidmәt edir

153 Elektron poçt vasitәsilә mәlumatların qәbul edilmәsi üçün hansı protokoldan istifadә olunur?

•

SMPT
POP3
IP
FTP
TCP

154 Elektron poçtun әnәnәvi poçtla müqayisәdә üstünlüklәri hansılardır? 1.verilәnlәrin mübadilәsinin
yüksәk sürәti. 2.göndәrilmәyә sәrf olunan mәsrәflәrin artması. 3.eyni zamanda mәktubun bir neçә
ünvana göndәrilmәsi . 4.artıq tәrtib edilmiş mәktubun yenidәn redaktәsinin qeyrimümkünlüyü.
5.kompüterdә lazım olan mәktubun tez axtarışı

•

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

155 ... dedikdә, idarәetmә prosesinin avtomatlaşdırılması üçün verilәnlәr bazasının yaradılmasını
nәzәrdә tutan real dünyanın bir hissәsi başa düşülür.

•

verilәnlәr bazası
predmet sahәsi
dinamik verilәnlәr bazası
metaverilәnlәr
xüsusi formatlı fayl

156 Sosial şәbәkәlәrin üstünlüklәrinә aiddir: 1.ani olaraq lazım olan mәlumatın oxunmasının,
yayılmasının, eyni zamanda mәlumata şәrh yazaraq hәmfikirlәrlә bir araya gәlmәyin mümkünlüyü.
2.insanlarda mәnәvi dәyәrlәri mәhv etmәsi. 3.sosial şәbәkәnin insanın vaxtını vә ömrünü real
olmayan, virtual bir "hәyata" sәrf etmәyә mәhkum etmәsi. 4.sosial İnternetsaytlara olan marağın
intihar vә özbaşına hәrәkәtlәrin riskini artırması. 5.müxtәlif peşә adamlarının peşәkar biliklәrinin
artırılmasında böyük rolu

•

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

157 Sosial şәbәkәlәrin çatışmazlıqlarına aiddir: 1.ani olaraq lazım olan mәlumatın oxunmasının,
yayılmasının, eyni zamanda mәlumata şәrh yazaraq hәmfikirlәrlә bir araya gәlmәyin mümkünlüyü.
2.insanlarda mәnәvi dәyәrlәri mәhv etmәsi. 3.sosial şәbәkәnin insanın vaxtını vә ömrünü real
olmayan, virtual bir "hәyata" sәrf etmәyә mәhkum etmәsi. 4.sosial İnternetsaytlara olan marağın
intihar vә özbaşına hәrәkәtlәrin riskini artırması. 5.müxtәlif peşә adamlarının peşәkar biliklәrinin
artırılmasında böyük rolu

•

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

1, 3, 5

158 İnformasiyanın şәbәkә emalının üstünlüklәrini seçin.1.aparat vasitәlәrindәn kollektiv istifadә
hesabına mәsrәflәrin aşağı salınması. 2.insan әmәyinin fәaliyyәt şәrtlәrinin çәtinlәşdirilmәsi.3.bütün
istifadәçilәrin bir proqram tәminatından istifadәsi .4.mәhsuldarlığın aşağı düşmәsi.5.iş yerindәn
ayrılmadan informasiyanın әmәli surәtdә alınması

•

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

159 Sosial şәbәkәlәrә aid olanı seçin. 1.Facebook. 2.Access. 3.Vkontakte. 4.LinkedIn. 5.FrontPage

•

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

160 Açıq arxitektura prinsipinın mahiyyәti nәdir?

•

rәqabәtin vә mәhsulun dәyәrinin artması
istifadәçilәrin kompüteri “öz işlәrinә uyğun sazlamaq” imkanına malik olmasının qeyrimümkünlüyü
kompüterin komponentlәrinin digәr şirkәtlәrin istehsalı olan komponentlәrlә dә әvәz olunma imkanı
kompüterin komponentlәrinin yalnız istehsalçı şirkәtin orijinal komponentlәri ilә әvәz olunma imkanı
kompüterin uzun müddәt şәbәkәyәdә qalma imkanı

161 Müxtәlif kompüterlәrdә qarşılıqlı әlaqәli açıq sistem modelinin iki eyniadlı sәviyyәsi arasında
qarşılıqlı әlaqәni tәyin edәn qaydalar toplusu necә adlanır?

•

әmәliyyat sistemi
verilәnlәr bazası
domen ünvan
proqram
protokol

162 Şәbәkәdә birgә iş üçün nәzәrdә tutulmuş şәbәkә protokolları ailәsi hansıdır?

•

SMTP
TCP/IP
ISMP
HTTP
UDP

163 Şәbәkә sәviyyәsindә fәaliyyәt göstәrәn protokol hansıdır?

•

TCP (Transfer Control Protocol)
IP (Internet protocol)
ICMP (Internet Control Message Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)

164 İnternetdә mәlumatların idarә olunması protokoludur:

•

ARP (Address Resolution Protocol)
ICMP (Internet Control Message Protocol)
IP (Internet protocol)
TCP (Transfer Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)

165 IPünvanlarından hansı düzgündür?

•

83.255.116.25
0.233.45.258
216.28.556.14
54.84.93.271
125.317.78.175

166 İnternetә qoşulmuş hәr bir kompüterin hansı ünvanı olur?

•

texniki
kanal
ümumi
IP
fiziki

167 IPl ünvanın uzunluğu nәyә bәrabәrdir?

•

32 bitә
64 bitә
32 bayta
2 bayta
64 bayta

168 IPünvanı tәşkil edәn әdәdlәr hansı intervalda dәyişir?

•

0256
0128
0255
1256
192  255

169 Poçt proqramı vә poçt serveri ilә әlaqә üçün hansı protokollardan istifadә olunur?

•

UDP, ARP
HTTP, TCP
SMTP, IMAP
FTP, HTTP
TCP, IP

170 Faylların ötürülmәsi prosedurunu yerinә yetirәn hansı protokoldur?

•

POP
TCP
FTP
IP
SMPT

171 Bir neçә istifadәçi ilә eyni vaxtda ünsiyyәti tәmin edәn xidmәt hansıdır?

•

FTP
IMP
DNS
IRC
ICQ

172 Hipermәtn sәnәdlәrinin ötürülmәsi protokolu hansıdır?

•

FTP
WWW
URL
POP
HTTP

173 Brauzer proqramları seçin. 1.Netcape Navigator. 2.Windows OS. 3.Mozilla Firefox. 4.Google
Chrome. 5.Opera. 6.Windows Explorer

•

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

174 Tәşkilat domenlәrini seçin. 1. .az 2. .com 3. .net 4. .fr 5. .org 6. .ua

•

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

175 Birlәşmә tәlәb etmәyәn protokollarla ötürülәn paketlәrdir:

•

provayder
brauzer
deytaqram
domen
ünvan

176 Ötürmәlәrin idarә olunması protokolu hansıdır?

•

IP (Internet Protocol)
ICMP (Internet Control Message Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
TCP (Transfer Control Protocol)

177 İstifadәçinin deytaqramlarının ötürülmәsi protokolu hansıdır?

•

IP (Internet Protocol)
TCP (Transfer Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
ICMP (Internet Control Message Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)

178 IPünvanları aparat ünvanlara çevirәn protokol hansıdır?

•

ICMP (Internet Control Message Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
TCP (Transfer Control Protocol)
IP (Internet Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)

179 Sosial şәbәkәlәrin çatışmazlıqlarına aiddir: 1.sosial şәbәkәlәr vasitәsilә asan vә әlverişli formada
ünsiyyәtin tәminatı. 2.insanların İnternet asılılığını artırmaqla yanaşı, onları müasir hәyatdan
uzaqlaşdırması. 3.yeni texnologiyalarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi. 4.insanları robot kimi sanki
özünә tabe etdirmәsi. 5.hәr hansı bir sәbәbdәn cәmiyyәt içinә çıxa bilmәyәnlәrin öz ehtiyaclarını
sosial şәbәkәlәr vasitәsilә tәmin etmәsinin mümkünlüyü. 6.insanlarda mәnәvi dәyәrlәri mәhv etmәsi

•

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

180 Sosial şәbәkәlәrin üstünlüklәrinә aiddir: 1.sosial şәbәkәlәr vasitәsilә asan vә әlverişli formada
ünsiyyәtin tәminatı. 2.insanların İnternet asılılığını artırmaqla yanaşı, onları müasir hәyatdan
uzaqlaşdırması . 3.yeni texnologiyalarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi . 4.insanları robot kimi sanki
özünә tabe etdirmәsi. 5.hәr hansı bir sәbәbdәn cәmiyyәt içinә çıxa bilmәyәnlәrin öz ehtiyaclarını
sosial şәbәkәlәr vasitәsilә tәmin etmәsinin mümkünlüyü. 6.insanlarda mәnәvi dәyәrlәri mәhv etmәsi

•

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

181 Multimedia texnologiyaları .......... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı
yalnız Audio emalı
informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatı
real tәsvirlәrin vә sәsin emalı

182 Mәtni, qrafik, video vә ya sәsli informasiyanı özündә saxlayan mәtn necә adlanır?

•

hәcmi 1Mb olan mәtn
hipermәtn
böyük hәcmli mәtn
nәhәng mәtn
böyük hәcmli verilәnlәr yığımı

183 Mәtni, sәsli vә videoәlaqәni kompüterlәr arasında İnternet vasitәsilә tәmin edәn pulsuz proqram
tәminatıdır:

•

Usenet
ICQ
IP
Skype

Telnet

184 Internet nәdir?

•

WWW xidmәti
qlobal kompüter şәbәkәsi
beynәlxalq tәşkilat
әmәliyyat sistemi
lokal kompüter şәbәkәsi

185 Elektron poçt işarәsi hansıdır?

•

#
&
@
%
$

186 İnternet hansı tip şәbәkәyә aiddir?

•

regional
qlobal
korporativ
lokal
milli

187 Verilәnlәr bazasını idarә etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş ixtisaslaşmış proqram vә ya proqramlar
kompleksi necә adlanır?

•

inteqrasiya edilmiş paket
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
verilәnlәrin anbarları
alqoritmik dil
sistem proqram tәminatı

188 Verilәnlәr bazası nәdir?

•

ixtiyari informasiya yığımıdır
informasiyanın saxlanması, ilkin emalı vә axtarışını tәmin edәn xüsusi formatlı fayldır
insanekspert nәticәlәri ilә müqayisә edilәn, hәr hansı predmet sahәsindә nәticә çıxarmağa imkan verәn
kompüter proqramıdır
verilәnlәrin manipulyasiyasını vә doldurulmasını dәstәklәyәn interfeysdir
böyük informasiya massivlәrinin saxlanması vә emalı üçün proqramlar yığımıdır

189 Hansı modeldә verilәnlәr cәdvәllәr şәklindә tәsvir olunur?

•

Obyektyönlü
Relyasiya
Heç bir
İyerarxik
Şәbәkә

190 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemlәrinә (VBİS) aid deyil:

•

MS Access
Adobe Flash

•

Dbase
FoxBase
Paradox

191 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemlәrinә aid deyil:

•

MS Access
Visual Basic
FoxPro
Oracle
dBase

192 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sisteminin modeli deyil:

•

iyerarxik
resurs
obyektyönlü
şәbәkә
relyasiya

193 Tәrcümә proqramlarını göstәrin.

•

Winrar, Winzip
Stylus, Socrat, Promt
CuneiForm, FineReader
Microsoft Project, Microsoft Schedule
Corel Draw, PageMaker

194 Әmr interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da
n ışıq” gedir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr
lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa
d ә

çiyә tәqdim edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto
matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay
lan
mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә
tәqdim edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa
d әçilәrlә dialoq yaradır

195 Paket texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

qrafik obrazlar vasitәsilә istifa
d әçilәrlә dialoq yaradır
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr
lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa
d ә

çiyә tәqdim edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto
matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay
lan
mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә
tәqdim edir
bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da
n ışıq” gedir

196 Şәbәkә texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da
n ışıq” gedir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay
lan
mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә
tәqdim edir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr
lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa
d ә

çiyә tәqdim edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto
matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa
d әçilәrlә dialoq yaradır

197 Әmr interfeysi hansı texnologiyalar şәklindә reallaşdırılır?

•

SILK
paket vә sәtir
şәbәkә
WIMP
SILK vә WIMP

198 Hansı texnologiya tәşkilatın bütün әmәkdaşlarının qәrar qәbuletmә ilә bağlı olan informasiya
tәlәbatını ödәmәk üçün nәzәrdә tutulur?

•

kombinasiyalı texnologiya
idarәetmәnin informasiya texnologiyası
verilәnlәrin emalının informasiya texnologiyası
mәrkәzlәşdirilmiş texnologiya
әmr interfeysli texnologiya

199 Verilәnlәrin emalına hansı әmәliyyatlar aiddir?

•

hesablama
sadalananların hamısı doğrudur
çeşidlәmә
tәsnifat vә ya qruplaşma
birlәşdirmә

200 Hansı texnologiya zәruri verilәnlәri, onların emalı üçün alqoritmlәri vә digәr standart
proseduraları mәlum olan yaxşı strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәlli üçün nәzәrdә tutulur?

•

kombinasiyalı texnologiya
verilәnlәrin emalının informasiya texnologiyası
idarәetmәnin informasiya texnologiyası
mәrkәzlәşdirilmiş texnologiya
qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn informasiya texnologiyası

201 SILKinterfeys texnologiyası informasiya texnologiyalarının hansı әlamәtә görә tәsnifatına
aiddir?

•

sosialiqtisadi proseslәrin idarә olunması sahәsinә görә
istifadәçi interfeysinin tipinә görә
kompüter şәbәkәlәrinin qurulma üsuluna görә
idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә
informasiyanın emalı texnologiyalarının növlәrinә görә

202 Ekspert sistemlәri informasiya texnologiyalarının hansı әlamәtә görә tәsnifatına aiddir?

•

kompüter şәbәkәlәrinin qurulma üsuluna görә
informasiyanın emalı texnologiyalarının növlәrinә görә
sosialiqtisadi proseslәrin idarә olunması sahәsinә görә
istifadәçi interfeysinin tipinә görә
idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә

203 Hansı әlamәtә görә informasiya texnologiyaları tәsnifata bölünmür?
kompüter şәbәkәlәrinin qurulma üsuluna görә
informasiyanın emalı texnologiyalarının növlәrinә görә

•

istifadәçi interfeysinin tipinә görә
sosialiqtisadi proseslәrin idarә olunması sahәsinә görә
informasiyanın aktuallığına görә

204 Elektron poçt istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara
sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә

lә
rindәn istifadә
cәdvәl şәklindә ve
rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele
fonla ötürmә vә qәbul etmә
informasiyanı qәbul etmә, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax
lan
ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә
variantından istifadә

205 Fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün
dә saxlayan hesabatlar necә adlanır?

•

Müntәzәm
Fövqәladә
Ümumi
Xüsusi
Cәmlәyici

206 Verilәnlәrin xüsusi qruplarda bir
lәş
dirildiyi, çeşidlәndiyi, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa

hәlәrә yazıldığı hesabatlar necә adlanır?

•

Müntәzәm
Xüsusi
Fövqәladә
Ümumi
Cәmlәyici

207 İdarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman ya

radılan hesabatlar necә adlanır?

•

Ümumi
Xüsusi
Müntәzәm
Cәmlәyici
Fövqәladә

208 Qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәş
kil edilәn hesabatlar necә adlanır?

•

Ümumi
Müntәzәm
Xüsusi
Cәmlәyici
Fövqәladә

209 Arxiv
lәş
dirmә proqramlarına aiddir:

•

Corel Draw, PageMaker
Winrar, Winzip
MathCad, MathLab
Microsoft Project, Microsoft Schedule
Stylus, Socrat, Promt

210 MS Office paketinә daxil olan hansı proqram mәtni sәnәdlәrin emalı üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

MS Access
MS Word
MS Project
MS Excel
MS Power Point

211 Nәşriyyat sis
temlәrinә aiddir:

•

MathCad
MathLab
Promt
Page Maker
Corel Draw

212 Layihәlәndirmә proqramlarına aiddir:

•

MathLab
Promt
AutoCad
PageMaker
Microsoft Schedule

213 İnformasiyanın maqnit daşıyıcılarında arxiv sәnәdlәrinin kompakt saxlanmasını tәmin edәn
proqramlar necә adlanır?

•

mәtn prosessorları
tanıma proqramları
riyazi paketlәr
arxiv
lәş
d irmә proqramları
qrafik redaktorlar

214 Audiopoçt istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara
sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә

lә
rindәn istifadә
cәdvәl şәklindә ve
rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
informasiyani alma, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә
sәslә mәlumatı ötürmә, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele
fonla ötürmә vә qәbul
etmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax
lan
ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә
variantından istifadә

215 Cәdvәl prosessoru istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara
sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә

lә
rindәn istifadә
sәslә mәlumatı ötürmә, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele
fonla ötürmә vә qәbul
etmә
informasiyanı alma, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә
cәdvәl şәklindә ve
rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax
lan
ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә
variantından istifadә

216 Elektron tәqvim istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara
sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә

lә
rindәn istifadә
sәslә mәlumatı ötürmә, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele
fonla ötürmә vә qәbul
etmә
informasiyanı alma, saxlama vә şәbәkә üzrә oz partnyorlarına göndәrmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikini sax
la
ma vә idarәetmә
cәdvәl şәklindә ve
rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә

217 Kompüter konfransları vә telekonfranslar istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

tәşkilat işçilәrinin iş qrafikini sax
la
ma vә idarәetmә
sәslә mәlumatı ötürmә, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele
fonla ötürmә vә qәbul
etmә
informasiyanı alma, saxlama vә şәbәkә üzrә oz partnyorlarına göndәrmә
müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara
sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә

lә
rindәn istifadә
cәdvәl şәklindә ve
rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә

218 Videomәtn istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara
sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә

lә
rindәn istifadә
cәdvәl şәklindә ve
rilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele
fonla ötürmә vә
qәbul etmә
mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek
ra
n ında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikini sax
la
ma vә idarәetmә

219 Audiokonfranslar istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara
sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә

lә
rindәn istifadә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele
fonla ötürmә vә
qәbul etmә
mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek
ra
n ında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә
firmanın әrazi baxımından birbirindәn uzaqlaşdırılmış işçilәri vә ya bölmәlәri arasında kom
mu

nikasiyanın dәstәklәnmәsi üçün audiorabitәdәn istifadә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax
lan
ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә
variantından istifadә

220 Faksmil rabitә istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları ara
sında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkә

lә
rindәn istifadә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә tele
fonla ötürmә vә
qәbul etmә
mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek
ra
n ında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә
sәnәdi kommunikasiya kana
lı
n ın bir tәrәfindә oxuma, digәr tәrәfindә isә onu tәsvirә çevirmә qabiliyyәti
olan faks aparatından istifadә
firmanın әrazi baxımından birbirindәn uzaqlaşdırılmış işçilәri vә ya bölmәlәri arasında kom
mu

nikasiyanın dәstәklәnmәsi üçün audiorabitәdәn istifadә

221 İnformasiya texnologiyalarının öyrәnilmәsi nәyә imkan verir?

•

tәhsil sisteminin vә cәmiyyәtin mәdәni inkişafına
infor
masiya proseslәrini optimallaşdırmağa vә avtomatlaşdırmağa
cәmiyyәtin informasiya resurslarını aktivlәşdirmәyә vә sәmәrәli istifadә etmәyә
bütün cavablar doğrudur

insanlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәri tәmin etmәyә

222 İnformasiya resurslarının aktiv
lәş
mәsi, genişlәnmәsi vә sәmәrәli istifadәsi hansı resurslara
әhәmiyyәtli dәrәcәdә qәnaәt edilmәsinә imkan verir?

•

insan resurslarına
so
sial zamana
xammala, enerjiyә
bütün cavablar doğrudur
materiala vә tәchizata

223 İnformasiya proseslәri nәyin ayrılmaz tәrkib hissәsidir?

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı proseslәrinin
maddi mәhsul istehsalı vә satışı proseslәrinin
sәnaye mәhsullarının istehsalı proseslәrinin
informasiya texnologiyalarının
yeyinti mәhsullarının istehsalı vә satışı proseslәrinin

224 İnformasiya texnologiyaları müvafiq istehsal vә ya sosial texnologiyaların komponentlәri kimi
hansı mühüm funksiyaları özündә saxlayır?

•

icra
yardım
idarәetmә
intellektual
nәzarәt

225 Kompüter qrafikası nәdir?

•

avtomatlaşdırılmış veri
lәn
lәr bankıdır
elektron cәdvәldir
videotәsvirin forma
laşma texnologiyasıdır
obyektlәrin modellәrinin tәşkili, emalı vә sax
lanması vә onların kompüter vasitәsilә tәsviri
texnologiyasıdır
videotәsvirin alın
ma
sı üçün proqram vasitәlәrinin tәşkili texnologiyasıdır

226 WIMP–interfeys texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da
n ışıq” gedir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto
matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr
lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa
d ә

çiyә tәqdim edir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifa
d әçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay
lan
mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә
tәqdim edir

227 SILK–interfeys texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

qrafik obrazlar vasitәsilә istifa
d әçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto
matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmr
lәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifa
d ә

çiyә tәqdim edir
bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “da
n ışıq” gedir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay
lan
mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә
tәqdim edir

228 Multimediya tex
nolo
giyaları nәdir?

•

avtomatlaşdırılmış verilәnlәr bankıdır
kompüterlә mәtni, qrafik, audio vә video infor
ma
si
y a
n ın mübadilәsinin proqramtexniki tәşkili
texnologiyasıdır
obyektlәrin modellәrinin tәşkili, emalı vә sax
lanması vә onların kompüter vasitәsilә tәsviri
texnologiyasıdır
videotәsvirin ötürülmәsi texnologiyasıdır
elektron cәdvәldir

229 Mәsәlәlәrin vә informasiyanın emalı proseslәrinin növ
lәrinә görә İTnin inkişafının 2ci
mәrhәlәsi hansıdır?

•

İS vә tәş
k i
lat
lararası әlaqәlәrin müasir texlogiyalarının tәşkili
aparat vasitә
lә
rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
IBM/360 se
riyalı EHMin yayılması
hesablama mәrkәzlәrindә kollek
tiv istifadә norejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin
avtomatlaşdırılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili

230 Mәsәlәlәrin vә informasiyanın emalı proseslәrinin növ
lәrinә görә İTnin inkişafının 1ci
mәrhәlәsi hansıdır?

•

aparat vasitә
lә
rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
İS vә tәş
k i
lat
lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
IBM/360 se
riyalı EHMin yayılması
hesablama mәrkәzlәrindә kollek
tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin
avtomatlaşdırılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili

231 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İTnin inkişafının 1ci mәrhәlәsi
hansıdır?

•

İS vә tәş
k i
lat
lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
aparat vasitә
lә
rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
hesablama mәrkәzlәrindә kollek
tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin
avtomatlaşdırılması
IBM/360 se
riyalı EHMin yayılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili

232 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İTnin inkişafının 2ci mәrhәlәsi
hansıdır?

•

hesablama mәrkәzlәrindә kollek
tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin
avtomatlaşdırılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
aparat vasitә
lә
rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
İS vә tәş
k i
lat
lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
IBM/360 se
riyalı EHMin yayılması

233 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İTnin inkişafının 3cü mәrhәlәsi
hansıdır?
IBM/360 se
riyalı EHMin yayılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
aparat vasitә
lә
rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı

•

hesablama mәrkәzlәrindә kollek
tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin
avtomatlaşdırılması
istifadәçinin tәlәba
tının maksimum ödәnilmәsi vә kompüter mühitindә uyğun interfeysin tәşkili

234 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İTnin inkişafının 4cü mәrhәlәsi
hansıdır?

•

İS vә tәş
k i
lat
lararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
aparat vasitә
lә
rinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı.
IBM/360 se
riyalı EHMin yayılması
istifadәçinin tәlәba
tının maksimum ödәnilmәsi vә kompüter mühitindә uyğun interfeysin tәşkili

235 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İTnin inkişafnın 1ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

“elektron” texnologiyası
“әl” texno
lo
g iyası
“mexaniki” texno
lo
g iya
“elektrik” tex
n ologiyası
“kompüter” texnologiyası

236 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İTnin inkişafının 2ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

“mexaniki” texno
lo
g iya
“kompüter” texnologiyası
“elektrik” tex
n ologiyası
“әl” texno
lo
g iyası
“elektron” texnologiyası

237 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İTnin inkişafının 3cü mәrhәlәsi hansıdır?

•

“elektron” texnologiyası
“kompüter” texnologiyası
“mexaniki” texno
lo
g iya
“әl” texno
lo
g iyası
“elektrik” tex
n ologiyası

238 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İTnin inkişafının 4cü mәrhәlәsi hansıdır?

•

“elektrik” tex
n ologiyası
“kompüter” texnologiyası
“elektron” texnologiyası
“әl” texno
lo
g iyası
“mexaniki” texno
lo
g iya

239 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İTnin inkişafının 5ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

“elektron” texnologiyası
“kompüter” texnologiyası
“elektrik” tex
n ologiyası
“mexaniki” texno
lo
g iya
“әl” texno
lo
g iyası

240 Müntәzәm hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün
d ә saxlayır vә sapmalar olduqda

•

qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisә baş verdikdә
verilәnlәri aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa
h әlәrә yazmaq lazım olduqda
şirkәtdә planlaşdırılmış hadisә baş verdikdә

241 Xüsusi hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisә baş verdikdә
hesabatda normadan sapmanın miqdarını göstәrmәk lazım olduqda
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün
d ә saxlayır vә sapmalar olduqda
verilәnlәri xüsusi qruplarda bir
lәş
d irmәk, çeşidlәmәk lazım olduqda
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda

242 Cәmlәyici hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

verilәnlәri xüsusi qruplarda bir
lәş
d irmәk, çeşidlәmәk, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa
h әlәrә
yazmaq lazım olduqda
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün
d ә saxlayır vә sapmalar olduqda
hesabatda normadan sapmanın miqdarını göstәrmәk lazım olduqda
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda

243 Fövqәladә hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
normadan sapmalar olduqda
şirkәtdә planlaşdırılmış hadisә baş verdikdә
verilәnlәri çeşidlәmәk, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sa
h әlәrә yazmaq lazım olduqda
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman

244 Verilәnlәr ba
za
sı
nın idarә olunması üçün nәzәrdә tutulmuş proqram hansıdır?

•

MS Project
MS Access
MS Word
MS Power Point
MS Excel

245 MS Office paketinә daxil olan hansı proqram hesablamaların apa
rıl
ması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur?

•

MS Project
MS Excel
MS Word
MS Access
MS Power Point

246 Mürәkkәb hesablamaların aparılmasını sadәlәşdirәn riyazi proqram paketlәri olan variantı seçin.

•

Corel Draw, PageMaker
MathCad, MathLab
Microsoft Project, Microsoft Schedule
Stylus, Socrat, Promt
Winrar, Winzip

247 Daxil edilmiş mәt
nin kompüterdә emal üçün tanınması proqramları olan variantı seçin.

•

Stylus, Socrat, Promt
CuneiForm, FineReader
Winrar, Winzip
Corel Draw, PageMaker
Microsoft Project, Microsoft Schedule

248 Biliklәri tәtbiq etmәk vәrdişlәrinә aid olanı göstәrin:

•

Qeyrimütәşәkkil bilik hәcmlәrinin strukturlaşdırılması vә istifadә üçün әlverişli formaya salınması
daxildir
Yeni biliklәrin generasiya edilmәsi üçün tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi vә informasiyanın tәhlili kimi
sahәlәri әhatә edir
Tәhsillә bağlı olub üstün hәdәflәri müәyyәnlәşdirmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin lazım olacağını tәyin
etmәk qabiliyyәtini әhatә edir
İşin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdır vә qarşıya qoyulmuş vәzifәdәn asılıdır
Yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırılması, nәzarәtdә saxlanılması, tәşkili vә onlara
rәhbәrlik mәsәlәlәri ilә bağlıdır

249 Biliklәri tәşkil etmәk vәrdişlәrinә aid olanı göstәrin:

•

Ayrıca firma çәrçivәsindә biliklәrin tәtbiqi biliklәrin transformasiyası prosesinin son mәrhәlәsidir
Yeni biliklәrin generasiya edilmәsi üçün tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi vә informasiyanın tәhlili kimi
sahәlәri әhatә edir
Tәhsillә bağlı olub üstün hәdәflәri müәyyәnlәşdirmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin lazım olacağını tәyin
etmәk qabiliyyәtini әhatә edir
Yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırılması, nәzarәtdә saxlanılması, tәşkili vә onlara
rәhbәrlik mәsәlәlәri ilә bağlıdır
İşin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdır vә qarşıya qoyulmuş vәzifәdәn asılıdır

250 Bilik yaratmaq vәrdişlәrinә aid olanı göstәrin:

•

Ayrıca firma çәrçivәsindә biliklәrin tәtbiqi biliklәrin transformasiyası prosesinin son mәrhәlәsidir
Yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırılması, nәzarәtdә saxlanılması, tәşkili vә onlara
rәhbәrlik mәsәlәlәri ilә bağlıdır
Tәhsillә bağlı olub üstün hәdәflәri müәyyәnlәşdirmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin lazım olacağını tәyin
etmәk qabiliyyәtini әhatә edir
Yeni biliklәrin generasiya edilmәsi üçün tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi vә informasiyanın tәhlili kimi
sahәlәri әhatә edir
İşin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdır vә qarşıya qoyulmuş vәzifәdәn asılıdır

251 Biliklәri әldә etmәk vәrdişlәrinә aid olanı göstәrin:

•

Ayrıca firma çәrçivәsindә biliklәrin tәtbiqi biliklәrin transformasiyası prosesinin son mәrhәlәsidir
Yaradıldığı vә ya әldә edildiyi andan biliklәrin planlaşdırılması, nәzarәtdә saxlanılması, tәşkili vә onlara
rәhbәrlik mәsәlәlәri ilә bağlıdır
Yeni biliklәrin generasiya edilmәsi üçün tәdqiqatların layihәlәndirilmәsi vә informasiyanın tәhlili kimi
sahәlәri әhatә edir
Tәhsillә bağlı olub üstün hәdәflәri müәyyәnlәşdirmәk vә gәlәcәkdә hansı biliklәrin lazım olacağını tәyin
etmәk qabiliyyәtini әhatә edir
İşin yerinә yetirilmәsi prosesindә biliklәrdәn istifadә ilә bağlıdır vә qarşıya qoyulmuş vәzifәdәn asılıdır

252 Bilik vәrdişlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

biliklәri tәtbiq etmәk vәrdişlәri
bilik yaratmaq vәrdişlәri
biliklәri әldә etmәk vәrdişlәri
biliklәri çoxaltmaq vәrdişlәri
biliklәri tәşkil etmәk vәrdişlәri

253 Biliklәri daha sürәtlә yaymağa imkan verәn, komandanın sәmәrәli işinә kömәk göstәrәn,
biliklәrin generasiya edilmәsinin vә idarә olunmasının yeni üsullarını yaradan hansıdır?

•

innovasiyalar
biznesinformasiya
işgüzar biliklәr
biliklәrlә iş texnologiyaları
layihәlәrin idarә olunması

254 Bazarın ölçüsü vә artımı, istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәti, istәklәri, tәlәbi vә davranışına dair
informasiyanı әhatә edәn informasiya necә adlanır?

•

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

255 Strateji qәrarların qәbuluna daha çox tәsir göstәrә bilәn informasiya necә adlanır?

•

bazar informasiyası
daxili maliyyә informasiyası
tәdarükçülәr haqqında informasiya
rәqiblәr haqqında informasiya
kәnar maliyyә informasiyası

256 Müxtәlif ölkәlәrin sosialiqtisadi siyasәtinin dәyişmәsinә, milli vә dünya maliyyә bazarlarının,
әmәk bazarlarının inkişaf meyillәrinә dair informasiyanı әhatә edәn informasiya necә adlanır?

•

bazar informasiyası
rәqiblәr haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya
makroiqtisadi vә geosiyasi informasiya
kәnar maliyyә informasiyası

257 Tәdarükün mәsrәflәri, etibarlılığı, keyfiyyәti vә vaxtı kimi aspektlәri әhatә edәn informasiya necә
adlanır?

•

bazar informasiyası
rәqiblәr haqqında informasiya
daxili maliyyә informasiyası
tәdarükçülәr haqqında informasiya
kәnar maliyyә informasiyası

258 Valyuta mәzәnnәlәrinә, sәhmlәrin mәzәnnәlәrinin dinamikasına, kapitalların bazarda hәrәkәtinә
dair informasiyanı әhatә edәn informasiya necә adlanır?

•

bazar informasiyası
tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
daxili maliyyә informasiyası
kәnar maliyyә informasiyası
tәdarükçülәr haqqında informasiya

259 Müxtәlif dünya ölkәlәrindә sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsinә vә
vergitutmaya dair normativ informasiyanı әhatә edәn informasiya necә adlanır?

•

istehsal haqqında informasiya
kәnar maliyyә informasiyası
daxili maliyyә informasiyası
tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
bazar haqqında informasiya

260 İstehsalın sәmәrәliliyinә vә mәhsuldarlığa, istehsal güclәrinә, mәsrәflәrә, istehsal tullantılarına vә
keyfiyyәtә dair mәlumatları әhatә edәn informasiya necә adlanır?

•

tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
әmәk resursları haqqında informasiya
daxili maliyyә informasiyası
istehsal haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

261 İşçi heyәtinin tәlimi vә ixtisas sәviyyәsi, mәnәvi vәziyyәti vә kadrlarla tәminata çәkilәn xәrclәr
haqqında informasiya necә adlanır?

•

tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
daxili maliyyә informasiyası
әmәk resursları haqqında informasiya
tәdarükçülәr haqqında informasiya

262 Mühasibat balansından mәnfәәtә vә mәsrәflәrә, әmlaka vә öhdәliklәrә dair әsas informasiyanı
әhatә edәn informasiya necә adlanır?

•

tәnzimlәmә vә vergitutma haqqında informasiya
istehsal haqqında informasiya
әmәk resursları haqqında informasiya
daxili maliyyә informasiyası
tәdarükçülәr haqqında informasiya

263 Dövlәt tәhsili vәsaitlәri ilә tәmin olunan biliklәr hansılardır?

•

eksplisit
iç
makro
ayrıca
mikro

264 Hesab әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk bacarığı hansı biliklәrә aiddir?

•

ayrıca
mikro
iç
makro
eksplisit

265 Xarrat dәzgahını işlәtmәk bacarığı hansı biliklәrә aiddir?

•

ayrıca
makro
iç
mikro

qrup

266 İnsana xas olan, onun iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq etdiyi biliklәr hansı
biliklәrә aiddir?

•

implisit
makro
eksplisit
fәrdi
qrup

267 «Biz sözlә deyә bilәcәyimizdәn çox bilirik» kәlamı hansı biliklәrә aiddir?

•

bir insan tәrәfindәn digәrinә ötürülә bilinmәyәn
makro
eksplisit
implisit
mikro

268 Eksplisit biliklәr hansı biliklәrdir?

•

bir insan tәrәfindәn digәrinә ötürülә bilinmәyәn
bazar dәyәrinә malik olan
aşkar olmayan, qeyrimütәşәkkil
aydın, mütәşәkkil
iqtisadisiyasi

269 İmplisit biliklәr hansı biliklәrdir?

•

bir insan tәrәfindәn digәrinә ötürülә bilәn
fәrdin iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq etdiyi
aydın, mütәşәkkil
aşkar olmayan, qeyrimütәşәkkil
bazar dәyәrinә malik olan

270 Mәhdud sayda insanların malik olduğu biliklәr hansı biliklәrdir?

•

implisit biliklәr
xüsusi növ biliklәr
makrobiliklәr
mikrobiliklәr
ümumi biliklәr

271 Firmanın informasiya resurslarının әsasını tәşkil edir:

•

işgüzar biliklәr, verilәnlәr
biliklәr, verilәnlәr
işgüzar biliklәr, biznesinformasiya
işgüzar biliklәr, biznesinformasiya, verilәnlәr
biznesinformasiya, biliklәr

272 Metrikalar nәdir?
Bütün cavablar doğrudur
Layihәnin idarә edilmәsi mәsәlәlәrini hәll etmәyә vә onun başa çatdırılması kursunu müәyyәnlәşdirmәyә
imkan verәn fәaliyyәtdir

•

Layihәlәrin idarә olunmasının hәyat dövrünün vacib kömәkçi proseslәrindәn biridir
Spesifikasiyalar әsasında hәm layihәni, hәm dә mәhsulun reallaşdırılma
sını qiymәtlәndirәn ölçmә
meyarları vә metodlarıdır
Prosedurların, hәrәkәtlәrin, texnologiyaların, metodların vә vәrdişlәrin praktiki vә әlverişli sistemidir

273 ...  layihәnin yerinә yetirildiyi bütün dövr әrzindә potensial problemlәrin erkәn aşkarlanmasını,
habelә müvafiq әkstәdbirlәr görülmәsi yolu ilә riskin qarşısının alınması vә izlәnilmәsi sisteminin
inkişafını әhatә edәn strategiyanın işlәnib hazırlanmasından ibarәtdir. Cümlәni tamamlayın.

•

layihәlәrin idarә olunması
biznesin idarә olunması
innovasiyaların idarә olunması
risklәrin idarә olunması
biliklәrin idarә olunması

274 Layihәnin idarә edilmәsi mәsәlәlәrini hәll etmәyә vә onun başa çatdırılması kursunu
müәyyәnlәşdirmәyә imkan verәn fәaliyyәt nәdir?

•

layihәlәndirmә
nәzarәt
proqnozlaşdırma
planlaşdırma
tәhlil

275 ...  layihәlәndirmә prosesinә rәhbәrlik üçün zәruri olan prosedurların, hәrәkәtlәrin,
texnologiyaların, metodların vә vәrdişlәrin praktiki vә әlverişli sistemidir. Cümlәni tamamlayın.

•

risklәrin idarә olunması
biznesin idarә olunması
innovasiyaların idarә olunması
layihәlәrin idarә olunması
biliklәrin idarә olunması

276 İnnovasiya cәmiyyәtinin fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

Yaxşı tәşkil edilmiş vә maliyyәlәşdirilәn tәhsil vә elm
Biliklәrin yaradılmasının inkişaf etmiş infrastrukturu
Biliklәrin yayılmasının inkişaf etmiş infrastrukturu
Şәxsiyyәtin, qrupun vә tәşkilatın yaradıcılıq potensialına istiqamәtlәnmә
İqtisadiyyatın innovasiya sektorunun inkişafı

277 Әnәnәlәrdәn uzaqlaşaraq hamılıqla qәbul edilmiş müddәaların tәnqidi tәhlilinә әsaslanan nәdir?

•

innovasiya tәfәkkürü
baza innovasiyaları
makroinnovasiyalar
yaradıcı düşüncә
innovasiyamodifikasiyalar

278 Özündә problemlәrin hәllinә mәntiqi vә yaradıcı yanaşmaların ağlabatan kompromisini tәcәssüm
etdirәn nәdir?

•

yaradıcı düşüncә
baza innovasiyaları
makroinnovasiyalar
innovasiya tәfәkkürü

•

innovasiyamodifikasiyalar

279 Bütövlükdә texnoloji prosesә tәsir göstәrmәk üçün yetәrincә radikal olmayıb, daha çox biznes
üçün ayrıayrı imkanların mühüm tәrkib hissәlәri aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?

•

yaradıcı düşüncә
baza innovasiyaları
makroinnovasiyalar
innovasiyamodifikasiyalar
innovasiya tәfәkkürü

280 Birlikdә texnoloji inkişafa güclü tәkan verәn ayrıayrı innovasiya
lar aşağıda sadalananlardan
hansına aiddir?

•

innovasiyamodifikasiyalar
baza innovasiyaları
yaradıcı düşüncә
innovasiya tәfәkkürü
makroinnovasiyalar

281 Sahәlәrdә, iqtisadiyyatda vә bütövlükdә cәmiyyәtdә köklü dәyişikliklәrә sәbәb olan yeni
mәhsullar vә texnologiyalar aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?

•

yaradıcı düşüncә
innovasiyamodifikasiyalar
baza innovasiyaları
makroinnovasiyalar
innovasiya tәfәkkürü

282 İnnovasiyaların kateqoriyalarına aid olanları göstәrin:1.İnnovasiya cәmiyyәti.
2.Makroinnovasiyalar. 3.İnnovasiya tәfәkkürü. 4.Baza innovasiyaları. 5.İnnovasiyamodifikasiyalar.
6.Yaradıcı düşüncә.

•

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

283 Biznesinformasiya neçә üsulla tәsniflәşdirilir?

•

dörd
beş
üç
iki
altı

284 Biliyin neçә növü var?

•

dörd
beş
üc
altı
yeddi

285 Daxili informasiyanın әsas növlәri hansılardır?

•

tәdarükçülәr haqqında informasiya
vergiqoyma vә tәnzimlәmә haqqında informasiya
bazar vә rәqiblәr haqqında informasiya
istehsal, әmәk resursları vә daxili maliyyә informasiyası
makroiqtisadi vә geosiyasi informasiya

286 Menecerlәrә firmanın daxili vә xarici mühitlәri haqqında biliklәrin müәyyәn özәyini tәqdim
etmәk hansı informasiyanın vәzifәsidir?

•

sosialiqtisadi informasiyanın
hamı üçün açıq olan informasiyanın
şirkәtin vә ya fiziki şәxsin әmlakını tәşkil edәn informasiyanın
biznesinformasiyanın
istәnilәn informasiyanın

287 Bilik vәrdişlәri olan işçilәrә vacib olmayan xassәni göstәrin:

•

dәstәyin zәruriliyi
ünsiyyәtcillik
çeviklik
fәrdiyyәtçilik
daimi tәlim

288 Biznesinformasiya hansı informasiyaya deyilir?

•

xüsusi növ biliklәrә
firmanın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin birbaşa ondan asılı olduğu
intuisiyaya әsaslanan
işgüzar biliklәrә
ümumi növ biliklәrә

289 İşgüzar biliklәr nәdir?

•

xüsusi növ biliklәrdir
verilәnlәr әsasında formalaşmış biliklәrdir
intuisiyaya әsaslanan vә konkret mәqsәdyönlü fәaliyyәtә yönәlәn informasiyadır
ümumi növ biliklәrdir
tәhlillәr toplusudur

290 İşgüzar biliklәr nәdir?

•

verilәnlәr әsasında formalaşmış biliklәrdir
biliklәrin yerinә yetirilәn işә tәtbiqidir
xüsusi növ biliklәrdir
biznesinformasiyadır
firmanın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin birbaşa asılı olduğu informasiyadır

291 Layihә planının mәcburi elementi deyil:

•

Layihәnin tәsviri
Risklәrin idarә olunması
Son müddәt
Aralıq müddәt

Büdcә

292 İnnovasiyalar üçün daxili maneәlәrә aiddir:

•

hәmin sahәdә biliklәrin çatışmaması vә onları öyrәnmәyin mümkün olmaması
sәrt tәşkilati tәlәblәr vә prosedurlar
yetәrincә inkişaf etmәmiş infrastruktur
köhnәlmiş qanunvericilik
cәmiyyәtdә istedadlara ümumi etinasızlıq

293 İnnovasiyalar üçün kәnar maneәlәrә aiddir:

•

risk etmәk üçün motivasiyanın vә istәyin olmaması
yetәrincә inkişaf etmәmiş infrastruktur
sәrt tәşkilati tәlәblәr vә prosedurlar
mühafizәkarlıq
başqa insanların ideyalarını qәbul etmәyin arzulanmaması

294 İdeyaların yaradıcı istehsalının ümumi prinsiplәrinә aid deyil:

•

Qiymәtlәndirmә vә tәnqid yaradıcılığa kömәk edir
Tәcrübәnin, informasiyanın vә ya ekspert ixtisasının hәdsiz çoxluğu yaradıcılığa mane olur
Kiçik qruplar rәhbәrdәn çox asılı olur, böyük qruplarda isә әlaqәlәndirmә problemlәri yaranır
Qrupun fәaliyyәtinin nәticәlәri iş şәraitindәn asılıdır
Qruplarda aqressiv, üstünlüyә, öz fikrini sırımağa meyilli adamlar iştirak etmәmәlidirlәr

295 Komanda işinin idarә edilmәsinin mühüm aspektidir:

•

qrup üzvlәrinin ünsiyyәtcilliyinә nail olmaq
qrupun yekdilliyinә nail olmaq
qrup üzvlәrinin yaradıcı fәaliyyәtini tәmin etmәk
qrup üzvlәrinin daimi inkişafını tәmin etmәk
qrupun daimi tәlim keçmәsinә nail olmaq

296 İnsanlar birbirinә etimad bәslәdikdә, qrupda әn yüksәk sәviyyәli ... yaranır.

•

ünsiyyәt
yekdillik
mәsuliyyәt
prinsipiallıq
inkişaf

297 Mәntiqi düşüncә üçün xarakterikdir:

•

yeni ideyalar generasiya etmәk
mәrhәlәli mühakimәlәr yürütmәk vә mәntiq qanunlarına riayәt etmәk
әnәnәlәrdәn uzaqlaşmaq
hamılıqla qәbul edilmiş müddәaları tәnqidi tәhlil etmәk
bütövlükdә texnoloji prosesә tәsir göstәrmәk

298 İxtira nәdir?

•

İndiyәdәk mәlum olmayan vә reallığa çevrilәn ideyadır
Yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә hәyata keçirilәn ideyalardır
Yeni ideyaların yaradılması vә tәtbiqi hesabına müәssisәnin iqtisadi potensialında mәqsәdyönlü
dәyişiklikdir

İnformasiya texnologiyaları sahәsindә ideyalardır
İdeyanın ağlabatan mәsrәflәrlә geniş tәtbiqidir

299 İxtira nәdir?

•

İdeyanın ağlabatan mәsrәflәrlә geniş tәtbiqidir
Texnoloji innovasiya prosesinin birinci mәrhәlәsidir
Yeni ideyaların yaradılması vә tәtbiqi hesabına müәssisәnin iqtisadi potensialında mәqsәdyönlü
dәyişiklikdir
Yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә hәyata keçirilәn ideyalardır
İnformasiya texnologiyaları sahәsindә ideyalardır

300 Uğurlu virtual tәşkilatın yaradılması üçün vacib şәrt nәdir?

•

Etibarlılıq
Etimad
Perspektivlilik
Prinsipiallıq
Tәhlükәsizlik

301 İnnovasiya üçün zәruri olan zәmin nәdir?

•

patent
prinsip
ixtira
texnologiya
yaradıcılıq

302 Yeni ideyaların uğurlu tәcәssümü nәdir?

•

innovasiya
ixtira
prinsip
yaradıcılıq
patent

303 Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstәrin:

•

İnnovasiyaların idarә edilmәsi
İnnovasiya cәmiyyәti
Makroinnovasiyalar
Yaradıcı düşüncә
İnnovasiya tәfәkkürü

304 ...  yeni ideyaların yaradılması vә tәtbiqi hesabına müәssisәnin iqtisadi vә ya sosial potensialında
mәzmunlu, mәqsәdyönlü dәyişiklik hәyata keçirmәk cәhdidir. Cümlәni tamamlayın.

•

prinsip
ixtira
patent
yaradıcılıq
innovasiya

305 Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstәrin:
Yaradıcı düşüncә

•

İnnovasiya tәfәkkürü
Baza innovasiyaları
İnnovasiya cәmiyyәti
İnnovasiyaların idarә edilmәsi

306 İnnovasiyaların idarә olunmasının mәqsәdi nәdir?

•

Yeni ideyaların motivasiyasıdır
Yeni ideyaları planlaşdırmaq vә alınmış nәticәlәri bazara çıxarmaqdır
Bütün cavablar doğrudur
Yeni ideyaların işlәnib hazırlanmasının strategiyasıdır
Yeni ideyaları nәzarәtdә saxlamaq vә alınmış nәticәlәri bazara çıxarmaqdır

307 İxtira nәdir?

•

Yeni ideyaların yaradılması vә tәtbiqi hesabına müәssisәnin iqtisadi potensialında mәqsәdyönlü
dәyişiklikdir
Laboratoriya şәraitindә hәyata keçirilәn ideyadır
İdeyanın ağlabatan mәsrәflәrlә geniş tәtbiqidir
İnformasiya texnologiyaları sahәsindә ideyalardır
Yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә hәyata keçirilәn ideyalardır

308 İnnovasiya nәdir?

•

Yeni texnologiyalar sahәsindә ideyalardır
İdeyanın ağlabatan mәsrәflәrlә geniş tәtbiqidir
İndiyәdәk mәlum olmayan vә reallığa çevrilәn ideyadır
Laboratoriya şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn ideyadır
Yeni texnologiyaların tәtbiqidir

309 İstәnilәn komandada nә vaxt yekdillik yaranır?

•

Komanda üzvlәri birbirinә ümid bәslәdikdә
Komanda üzvlәri birbirinә etimad bәslәdikdә
Komandanın üzvlәri yüksәk peşәkarlığa malik olduqda
Komanda üzvlәri ümumi işi yerinә yetirdikdә
Komanda üzvlәri birgә qazanc әldә etdikdә

310 Virtual komandanın anonimlik xassәsinә aiddir:

•

Virtual komandalar zaman, mәkan, tәşkilati vә texnoloji mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarından kәnara çıxır
Virtual komandalar öz üzvlәrinә komandada anonim iştirak etmәk imkanı verir
Virtual komandanın iştirakçıları dünyanın istәnilәn nöqtәsindәn informasiya mübadilәsi aparmaq
imkanına malikdirlәr
Virtual komandaya cәlb olunmuş şәxslәrә dair mәlumatları gizlәtmәk vә hәtta komandanın özünün
mövcudluğunu gizlәtmәk mümkün olur
Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyrimәhduddur

311 Virtual komandanın hüdudsuzluq xassәsinә aiddir:

•

Virtual komandalar öz üzvlәrinә komandada anonim iştirak etmәk imkanı verir
Virtual komandalar zaman, mәkan, tәşkilati vә texnoloji mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarından kәnara çıxır
Virtual komandanın üzvlәri kompüter iclas sisteminin, İnternet bazasında virtual yığıncaq sistemlәrinin vә
elektron yığıncaq sisteminin kömәyi ilә digәr iştirakçılarla sinxron vә qeyrisinxron ünsiyyәt saxlamaq
imkanına malikdirlәr
Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyrimәhduddur

Virtual komandaya cәlb olunmuş şәxslәrә dair mәlumatları gizlәtmәk vә hәtta komandanın özünün
mövcudluğunu gizlәtmәk mümkün olur

312 Virtual komandanın transendentallıq xassәsinә aiddir:

•

Virtual komandanın iştirakçıları dünyanın istәnilәn nöqtәsindәn informasiya mübadilәsi aparmaq
imkanına malikdirlәr
Virtual komandalar zaman, mәkan, tәşkilati vә texnoloji mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarından kәnara çıxır
Virtual komandaların iştirakçılarının sayı qeyrimәhduddur
Virtual komandalar öz üzvlәrinә komandada anonim iştirak etmәk imkanı verir
Virtual komandaya cәlb olunmuş şәxslәrә dair mәlumatları gizlәtmәk vә hәtta komandanın özünün
mövcudluğunu gizlәtmәk mümkün olur

313 Virtual komandanın xassәsi deyil:

•

Anonimlik
Hüdudsuzluq
Aktuallıq
Transendentallıq
Mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarından kәnara çıxma

314 Komandanı qrupdan fәrqlәndirәn әsas cәhәti göstәrin:

•

İnsanlar sәylәrini birlәşdirir vә birgә işlәyirlәr
İnsanlar sәlahiyyәtlәri, mәsuliyyәti, mükafatı bölüşdürmәklә informasiya vә ideya mübadilәsi aparırlar
İnsanlar birgә iş üçün ideyaları bölüşürlәr
İnsanlar ümumi tәsәrrüfatçılıq üçün birlәşirlәr vә gәliri bәrabәr bölürlәr
İnsanlar informasiya mübadilәsi etmәk vә ümumi tәşkilat yaratmaq üçün birlәşirlәr

315 Virtual komanda nәdir?

•

Kommunikasiya texnologiyalarının kömәyi ilә milli korporasiyaların tәşkilidir
Kommunikasiya texnologiyalarının kömәyi ilә gizli qalmış insan resurslarını sәfәrbәr edәn qlobal işçi
qüvvәsinin tәşkilidir
Virtual tәşkilatın kömәyilә qrup şәklindә işin tәşkilidir
Yaradıcılıq ideyalarının tәşkilidir
Mәsafәnin vә zamanın yaratdığı sәdlәri aradan qaldırmaqla vә kommunikasiya texnologiyalarının kömәyi
ilә korporativ işin tәşkilidir

316 İstehsalat sistemlәri nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

maliyyә idarәetmәsinin emal edilmiş strukturu
bir vә ya bir neçә istiqamәt üzrә (müühasibat, anbar, kadrlar vә s.) uçotun aparılması
inormasiya sistemlәrinin idarә olunması
istehsalat prosesinin planlaşdırılması vә idarә olunması
tipik hәllәr vә standart idarәetmә komponentlәri

317 Funksional altsistemlәrә daxildir:

•

qarşılıqlı әlaqәli tәdbirlәr kompleksi
mürәkkәb dinamik sistemin modellәşdirilmәsi
texniki, riyazi, proqram, informasiya, tәşkilati vә hüquqi tәminat
planlaşdıma, operativ idarәetmә, mühasibat ucou, materialtexniki tәchizat, kadrların idarәedilmәsi, satış
müәssisәdә innovasiyanın tәtbiqi sistemi

318 Sistemin müәyyәn mәnada tipik olan interfeysini, funksiyalarını, tәşkili strukturunu vә proseslәri
tәqdim edәn model necә adlanır?

•

sifarişli
şәbәkә
relyasiya
referens
iyerarxiya

319 Konkret müәssisәlәr üçün tәşkil edilәn vә analoqu olmayan korporativ informasiya sistemlәri
necә adlanır?

•

tirajlanan
«qutu»
sadә
sifarişli
konkret

320 Biznesmodel ...

•

şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr vә idarә heyәti
arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemidir
istehsal prosesinin optimal idarә edilmәsidir
müәyyәn növ mәhsulun vә ya prosesin layihәlәndirilmәsidir
müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviridir
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığını vә davamlılığıdır

321 Sәmәrәli idarәetmә mәqsәdilә tәşkilatın ... sisteminin qurulmasına ehtiyacı vardır.

•

maliyyә
kadr
tәsәrrüfat
informasiya
iyerarxik

322 KİS hansı siniflәrә bölünür?

•

mәqsәdli, standart, planlı
xәtti, budaqlanan, standart
birinci sinif, ikinici sinif, üçüncü sinif
sadә (“qutu”), orta sinif, ali sinif
fundamental, müvәqqәti, radikal

323 KİSin növlәrinә aiddir:

•

planlı vә strukrurlu
informasiyalı vә model
praktiki vә nәzәri
sifarişli vә tirajlanan
sistemli vә proqram

324 KİS –i hansı siniflәrә bölmәk olar?

•

müstәqil vә qarşılıqlı әlaqәli
tipik vә istiqamәtlәnmiş
model vә struktur
maliyyәidarә vә istehsalat
şәbәkә vә reliyasiya

325 İnformasiya modeli nәdir?

•

aksionerlәr vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemlәridir
istehsal vә informasiya proseslәrinin optimal idarә olunmasıdır
müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviridir
müәssisәdә mövcud informasiya axınını, informasiya sahәsinin bütün elementlәrinin işlәnilmә qaydalarını
vә marşrutlaşdırma alqoritmlәrini tәsvir edәn biznesmodelin altçoxluğudur
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığı vә davamlılığıdır

326 Tәşkilatın az sayda biznesproseslәrinin reallaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş korporativ
informasiya sistemlәri necә adlanır?

•

konkret
orta sinif
ali sinif
sadә
sifarişli

327 İlk növbәdә istehsal prosesinin idarә olunması vә planlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş
sistemlәr … sistemlәri adlanır.

•

maliyyәidarә
satış
mühasibat
istehsalat
istehlak

328 Bir vә ya bir neçә istiqamәt (mühasibat, satış, anbar, kadrlar vә s.) üzrә uçotun aparılması üçün
nәzәrdә tutulmuşdur:

•

nәzarәt sistemlәri
planlaşdırma sistemlәri
istehsalat sistemlәri
maliyyәidarә sistemlәri
mühasibat sistemlәri

329 Maliyyәidarә vә istehsalat sistemlәri nәyә aiddir?

•

korporativ informasiya sistemlәrinә
qlobal informasiya sistemlәrinә
informasiya fәzasına
istehsal prosesinә
tәminedici altsistemә

330 Tәminedici altsistemlәrә daxildir:

•

planlaşdırma, operativ idarәetmә, mühasibat uçotu, madditexniki tәchizat, kadrların idarә edilmәsi, satış
layihәnin idarә olunması üzrә mәslәhәtlәr vә layihәnin işlәnilmәsi
şәbәkә proqram tәminatı
texniki, riyazi, proqram, informasiya, tәşkilati vә hüquqi tәminat
digәr resurslarla informasiyanın inteqrasiyası

331 İnformasiya sistemi hansı mәqsәdlә tәşkil edilir?

•

paylanmış strukturun tәmini
sәmәrәli idarәetmә

•

dövlәt nәzarәti
qeyrimәrkәzlәşmiş idarәetmә
nәzarәtli idarәetmә

332 Biznesmodel çәrçivәsindә ....... әks etdirilir.

•

şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr vә idarә heyәti
arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemlәri
obyektlәr, proseslәr, әmәliyyatların yerinә yetirilmә qaydası, mövcud inkişaf strategiyası vә elәcә dә,
sistemin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmә meyarı
müәssisәdә maliyyәuçot sistemlәrinin tәtbiqi sxemi
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığı vә davamlılığı
müәyyәn növ mәhsulun vә ya prosesin layihәlәndirilmәsi

333 Korporativ informasiya sistemlәrinin әsas mәsәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisәnin elmitexniki idarәetmә funksiyasının avtomatlaşdırılmasından
yüksәk gәlir әldә etmәk üçün müәssisәnin bütün resurslarının sәmәrәli idarә edilmәsindәn
biznesproseslәrin funksiya vә strukturunun dәyişdirilmәsindәn
filial, holdinq vә törәmә firmaların informasiyalarının birlәşdirilmәsindәn
müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin avtomatlaşdırılmasından

334 Maliyyәidarә sistemlәri nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

istehsal prosesinin idarә edilmәsi vә planlaşdırılması
bütün mümkün olan informasiya sistemlәrinin idarә edilmәsi
bir vә ya bir neçә istiqamәt üzrә (mühasibat, anbar, kadr vә s.) uçotun aparılması
maliyyә idarәetmәsinin emal edilmiş strukturu
tipik hәllәr vә standart idarәetmә komponentlәri

335 İstәnilәn şirkәtin idarәetmә sisteminә daxil olan әsas altsistemlәr hansılardır?

•

maliyyәuçot sistemlәrinin tәtbiq olunma sxemi; konkret әmәkdaşların öhdәçilik sistemi; istehlakçılar vә
istehsalçılarla hesablaşmalar sistemi
aksionerlәrarası qarşılıqlı әlaqalәr sistemi; idarәetmә vә direktorlar şurasının qarşılıqlı әlaqәlәri sistemi;
istehlakçılar vә istehsalçılarla hesablaşmalar sistemi
optimal idarәetmә sistemi; verilәnlәrin intellektual tәhlili sistemi; istehlakçılar vә istehsalçılarla
hesablaşmalar sistemi
qәrar qәbuletmәyә yardım sistemlәri; verilәnlәrin intellektual tәhlili sistemi; istehsal proseslәrinin
planlaşdırılma sistemi
satışın vә әmәiyyatın planlaşdırılması; zәruri resursların hәrtәrәfli planlaşdırılması; istehsal vә tәdarük
prosesindә planların icrasının idarә olunması

336 KİSin qurulmasına qoyulan әsas tәlәblәrә aid deyil:

•

modulluq
miqyaslılıq
komplekslilik
sistemlilik
faydalılıq

337 Korporasiyanı idarәetmәnin informasiya texnologiyasının tәtbiq sahәsi deyil:

•

istehsal prosesinin idarә edilmәsi
mühasibat uçotu
müәssisәnin imicinin tәşkili
maliyyә axınları ilә idarәetmә

sәnәd dövriyyәsi

338 KİSin әsas quruluş prinsiplәrinә aiddir:

•

verilәnlәrin analitik emalı prinsipi
inteqrasiya, sistemlilik vә komplekslilik prinsiplәri
biliklәri idarәetmә vә verilәnlәri idarәetmә prinsiplәri
qәrar qәbuletmә, idarәetmә vә sistemlilik prinsiplәri
xarici strukturlarla verilәnlәrin mübadilәsi prinsipi

339 Korporasiyanın resurslarına aiddir:

•

insan, bilik
maddi, maliyyә, insan, bilik, KİS
tәbii, maliyyә
KİS, әmәk
maliyyә, insan

340 Korporasiyaya daxil olan vә adәtәn birbirindәn kifayәt qәdәr aralı yerlәşәn müәssisәlәrin,
şöbәlәrin vә inzibati ofislәrin birbirilә informasiya әlaqәsi korporasiyanın kommunikasiya
strukturunu tәşkil edәn ... vasitәsilә hәyata keçirilir.

•

biznesinformasiya
informasiya sistemi
aksionerlәr vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemlәri
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığı vә davamlılığı
strateji inkişaf sistemi

341 KİSin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı yanaşmalar mövcuddur? 1. tәtbiq olunmuş
oxşar layihәlәrin nәticәlәrinin postfaktum analizi; 2. ekspert qiymәtlәndirmә; 3. informasiya
sisteminin layihәlәndirilmәsi; 4. informasiya sisteminin müşayiәt edilmәsi; 5. balanslaşdırılmış
qiymәtlәndirmә metodu.

•

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

342 Orta sinif sistemlәr müәssisәnin fәaliyyәtinin uçotunu hansı istiqamәtlәrdә aparır: 1. maliyyә; 2.
logistika; 3. personal; 4. marketinq; 5. tәtbiq

•

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

343 Müәssisәnin avtomatlaşdırılmasının ideya vә üsullarını realizә edәn texniki vә proqram vasitәlәri
toplusudur.

•

korporasiya
informasiya texnologiyası
korporativ informasiya sistemi
korporativ şәbәkә

informasiya modeli

344 KİSin qurulmasının komplekslilik prinsipinә aiddir:

•

Mәhsulun bütün tәkamül mәrhәlәlәrini әhatә edir
Korporasiya mәhsullarının hәrәkәtinin bütün mәrhәlәlәrindә verilәnlәrin çevrilmә prosedurunun
avtomatlaşdırılması nәzәrdә tutulur
Korporasiyanın müxtәlif bölmәlәrindә, funksional altsistemlәrindә vә bütün sәviyyәlәrdә qәrar qәbuletmә
üçün zәruri olan informasiyanın alınması üçün verilәnlәrin emalına әsaslanır
Diqqәt yalnız altsistemlәrә deyil, onlar arasında әlaqәlәrә dә yönәldilir
Emal olunan verilәnlәr sistemә yalnız bir dәfә daxil olunur vә sonradan dәfәlәrlә mümkün qәdәr çox
mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur

345 KİSin qurulmasının sistemlilik prinsipinә aiddir:

•

Korporasiya mәhsullarının hәrәkәtinin bütün mәrhәlәlәrindә verilәnlәrin çevrilmә prosedurunun
avtomatlaşdırılması nәzәrdә tutulur
Korporasiyanın müxtәlif bölmәlәrindә, funksional altsistemlәrindә vә bütün sәviyyәlәrdә qәrar qәbuletmә
üçün zәruri olan informasiyanın alınması üçün verilәnlәrin emalına әsaslanır
Emal olunan verilәnlәr sistemә yalnız bir dәfә daxil olunur
Emal olunan verilәnlәr sonradan dәfәlәrlә mümkün qәdәr çox mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur
İnformasiyanın bir dәfә saxlanılma prinsipidir

346 KİSin qurulmasının inteqrasiya prinsipinә aiddir:

•

Mәhsulun bütün tәkamül mәrhәlәlәrini әhatә edir
Emal olunan verilәnlәr sistemә yalnız bir dәfә daxil olunur vә sonradan dәfәlәrlә mümkün qәdәr çox
mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur
Korporasiyanın müxtәlif bölmәlәrindә, funksional altsistemlәrindә vә bütün sәviyyәlәrdә qәrar qәbuletmә
üçün zәruri olan informasiyanın alınması üçün verilәnlәrin emalına әsaslanır
Diqqәt yalnız altsistemlәrә deyil, onlar arasında әlaqәlәrә dә yönәldilir
Korporasiya mәhsullarının hәrәkәtinin bütün mәrhәlәlәrindә verilәnlәrin çevrilmә prosedurunun
avtomatlaşdırılması nәzәrdә tutulur

347 KİSin funksional altsisteminin vәzifәsi nәdir?

•

Korporasiyanın nәzarәt funksiyasını yerinә yetirәn bölmәlәrini idarә edir
KİSin struktur tәrәfini әks etdirir
KİSin sistemtexniki tәrәfini әks etdirir
KİSin tәtbiqi funksionallığını tәmin edir
Korporasiyanın tәşkilati strukturunu müәyyәn edir

348 "Korporativ informasiya sistemlәri" adının analoqu olmayanı göstәrin:

•

Müәssisәni idarәetmә informasiya sistemlәri
İdarәetmәnin inteqrasiya edilmiş sistemlәri
Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri
Avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә sistemlәri
Birlәşmiş informasiya sistemlәri

349 Informasiya sistemi nәdir?

•

yüksәk texnologiyalara bağlı proqram vasitәlәridir
müәssisәnin idarәetmә prosesindә bütün informasiyasәnәd axınları ilә mәşğul olan infrastrukturudur
müasir müәssisәnin iş mexanizminә cavab verәn modullar toplusudur
tәşkilatların ümumi işlәnilmә metodikası vә prinsiplәridir
informasiyanın idarә edilmәsindә istifadә olunan kompyuter texnikasıdır

350 Korporasiya … strukturdur.

•

müstәqil
çoxsahәli
nәzarәt olunan
geniş
paylanmamış

351 Bütün müasir konsepsiyaların idarә olunmasının mәrkәzindә ... durur.

•

insan
kompüter
resurslar
elm
korporasiya

352 Korporativ informasiya sistemlәrinin әsas xarakteristikası deyil:

•

istifadәçilәrin sayı
şәbәkәnin әmәliyyat imkanları
şәbәkәnin mәhsuldarlığı
verilәnlәrin emalının dәyәri
mәlumatların çatdırılma müddәti

353 Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan miqyaslılıq tәlәbi nәyi ifadә edir?

•

әsas müәssisә vә elәcә dә әsas müәssisәyә daxil olan istәnilәn firma sәviyyәsindә eyni bir idarәetmә
texnologiyasından istifadәni
istismar prosesindә zәrurәt olduğu halda әlavәlәr edilmәsinin mümkünlüyünü
verilәnlәrin tamlığının vә ziddiyyәtsizliyinin qorunmasını
verilәnlәrin mühafizә olunmasını
müxtәlif qanunauyğunluqlara cevik uyğunlaşma qabiliyyәtini

354 Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan tәhlükәsizlik tәlәbi nәyi ifadә edir?

•

istismar prosesindә zәrurәt olduğu halda әlavәlәr edilmәsinin mümkünlüyünü
verilәnlәrin tamlığının vә ziddiyyәtsizliyinin qorunmasını
müxtәlif qanunauyğunluqlara cevik uyğunlaşma qabiliyyәtini
daha mәhsuldar aparatproqram platformasına keçidi
qәrarların tez vә dәqiq qәbul edilmәsini

355 Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan adaptivlik tәlәbi nәyi ifadә edir?

•

ayrıayrı elementlәrin sıradan çıxması zamanı sistemin öz fәaliyyәtini davam etdirmәk bacarığını
qәrarların tez vә dәqiq qәbul edilmәsini
verilәnlәrin mühafizә olunmasını
müxtәlif qanunauyğunluqlara cevik uyğunlaşma qabiliyyәtini
daha mәhsuldar aparatproqram platformasına keçidi

356 Korporativ idarәetmә nәdir?

•

әmtәәnomenklaturası qruplarının maliyyә planlaşdırılmasıdır
şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr vә idarә heyәti
arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemidir
istehsal prosesinin optimal idarә edilmәsidir
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığını vә davamlılığını ifadә edir

müәyyәn növ mәhsulun vә ya prosesin layihәlәndirilmәsidir

357 Korporativ informasiya sistemlәri müәssisә tәrәfindәn … mәqsәdilә yaradılır.

•

gәliri vә itkini planlaşdırmaq
keyfiyyәt standartlarını tәmin etmәk
müәssisәnin idarәetmә strategiyasını vә qabaqcıl informasiya texnologiyalarını birlәşdirmәk
bazarda rәqabәt qabiliyyәtini tәmin etmәk
gәlirin planlaşdırmaq vә ona nәzarәt

358 Korporativ informasiya sistemi nәdir?

•

müәssisәnin fәaliyyәtini birlikdә tәmin edәn vә onun ümumi sәnәd dövriyyәsindә birlәşdirilmiş ayrıayrı
bölmәlәrinin informasiya sistemlәrinin toplusudur
informasiyanın ötürülmәsini idarә edәn protokoldur
protokollar ailәsidir
keyfiyyәt standartıdır
müәssisәdә istehsalın vә satışın planlaşdırılmasıdır

359 Korporativ informasiya sistemlәri müәssisәnin fәaliyyәtini hansı standarta uyğun olaraq
dәstәklәyir?

•

ISO 12207
ISO 9000
ISO 1000
ISO 8410
ГОСТ 34

360 Korporasiya nәdir?

•

әmtәәnomenklaturası qruplarının maliyyә planlaşdırmasıdır
mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә altında işlәyәn vә ümumi mәsәlәlәri hәll edәn müәssisәlәrin birlәşmәsidir
satışın vә istehsalın planlaşdırılmasıdır
texnoloji әmәliyyatların ardıcıllığı vә onların davamlılığıdır
istehsal prosesinin optimal idarә edilmәsidir

361 Obyekt, hadisә vә onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikaları haqqında
informasiya vә biliklәrin mövcudluğunu әks etdirәn biliklәr necә adlanır?

•

faktoqrafik
anlayışlı
interpretasiyalı
prosedur
konstruktiv

362 “Şәrt – Әmәliyyat” tipli qaydalara әsaslanan sistemlәr biliklәrin tәqdim olunma modellәrinin
hansı tipinә aiddir?

•

mәntiqi modellәrә
konstruktiv sistemlәrә
semantik şәbәkәlәrә
produksion sistemlәrә
freymlәrә

363 Biliklәri әgәr (şәrt), оndа (әmәliyyаt) tipli cümlә şәklindә tәqdim еtmәyә imkаn vеrәn
mоdеllәrdir:

•

semantik
mәntiqi
produksion
freym
konstruktiv

364 Produksion modellәrdә “Әgәr” sözündәn sonra nә verilir?

•

giriş
şәrt
çıxarış
nәticә
fәaliyyәt

365 Produksion modellәrdә “Onda ” sözündәn sonra nә verilir?

•

giriş
әmәliyyat
daxil etmә
çıxış
göndәrmә

366 Biliklәrin daxili interpretasiyalıq xüsusiyyәtini ifadә edir:

•

Sistemdә informasiyadan başqa biliklәri saxlamaqla onlardan aktiv istifadәyә kömәk edәn informasiya
strukturları da iştirak etmәlidir
Mürәkkәb obyektlәrin daha sadә obyektlәrә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında әlaqәnin
yaradılması nәzәrdә tutulur
Biliklәr informasiyanın istifadәsinә, müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli zamanı informasiya proseslәrinin idarә
edilmәsi imkanına yönәlmәlidir
Variantların heç biri doğru deyil
Fakt, hadisә, proses vә onlar arasında sәbәbnәticә münasibәtlәrinә nәzәrәn qanunauyğunluqlar yaradılır

367 Biliklәrin strukturluluq xüsusiyyәtini ifadә edir:

•

Variantların heç biri doğru deyil.
Sistemdә informasiyadan başqa biliklәri saxlamaqla onlardan aktiv istifadәyә kömәk edәn informasiya
strukturları da iştirak etmәlidir
Mürәkkәb obyektlәrin daha sadә obyektlәrә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında әlaqәnin
yaradılması nәzәrdә tutulur
Fakt, hadisә, proses vә onlar arasında sәbәbnәticә münasibәtlәrinә nәzәrәn qanunauyğunluqlar yaradılır
Biliklәr informasiyanın istifadәsinә, müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli zamanı informasiya proseslәrinin idarә
edilmәsi imkanına yönәlmәlidir

368 Biliklәrin asılılıq xüsusiyyәtini ifadә edir:

•

Fakt, hadisә, proses vә onlar arasında sәbәbnәticә münasibәtlәrinә nәzәrәn qanunauyğunluqlar yaradılır
Biliklәr informasiyanın istifadәsinә, müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli zamanı informasiya proseslәrinin idarә
edilmәsi imkanına yönәlmәlidir
Variantların heç biri doğru deyil
Mürәkkәb obyektlәrin daha sadә obyektlәrә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında әlaqәnin
yaradılması nәzәrdә tutulur
Sistemdә informasiyadan başqa biliklәri saxlamaqla onlardan aktiv istifadәyә kömәk edәn informasiya
strukturları da iştirak etmәlidir

369 Biliklәrin fәallıq xüsusiyyәtini ifadә edir:

•

Sistemdә informasiyadan başqa biliklәri saxlamaqla onlardan aktiv istifadәyә kömәk edәn informasiya
strukturları da iştirak etmәlidir
Biliklәr informasiyanın istifadәsinә, müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli zamanı informasiya proseslәrinin idarә
edilmәsi imkanına yönәlmәlidir
Variantların heç biri doğru deyil
Fakt, hadisә, proses vә onlar arasında sәbәbnәticә münasibәtlәrinә nәzәrәn qanunauyğunluqlar yaradılır
Mürәkkәb obyektlәrin daha sadә obyektlәrә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında әlaqәnin
yaradılması nәzәrdә tutulur

370 Zirvәlәri аnlаyışlаr vә әyrilәri isә аnlаyışlаr аrаsındаkı münаsibәtlәr оlаn istiqаmәtlәnmiş qrаf
necә adlanır?

•

mәntiqi modellәr
semantik şәbәkәlәr
freymlәr
produksion sistemlәr
konstruktiv sistemlәr

371 Az kvаlifikаsiyаlı istifаdәçilәrә mәslәhәt mәqsәdilә kоnkrеt prеdmеt sаhәlәri mütәхәssislәrinin
tәcrübә vә biliklәrinin çохаldılmаsı vә yаyılmаsı üçün istifаdә оlunаn mürәkkәb prоqrаm
kоmplеkslәridir:

•

mәntiqi modellәr
ekspert sistemlәri
freymlәr
produksion sistemlәr
konstruktiv sistemlәr

372 Mәsәlәlәrin tipinә görә ekspert sistemlәrinin növü deyil:

•

plаnlаşdırmа
avtonom
mоnitоrinq
lаyihәlәndirmә
prоqnоzlаşdırmа

373 İnteqrasiya dәrәcәsinә görә ekspert sistemlәrinin növü olanı seçin.

•

dinamik, avtonom
avtonom, hibrid
statistik, dinamik
dinamik, hibrid
kvazidinamik, statistik

374 Real vaxta görә ekspert sistemlәrinin növü olanı seçin.

•

statistik, dinamik, kvazidinamik
avtonom, hibrid
dinamik, hibrid, avtonom
kvazidinamik, statistik, hibrid
dinamik, avtonom, statistik

375 Mәsәlәlәrin tipinә görә ekspert sistemlәrinin növü olanı seçin:

•

diaqnostika, tәlim, layihәlәndirmә
dinamik, avtonom, statistik

kvazidinamik, statistik, hibrid
dinamik, hibrid, avtonom
avtonom, hibrid, statistik

376 Rеаl vахt rejimindә vеrilәnlәrin kәsilmәz intеrprеtаsiyаsı vә bu vә yа digәr pаrаmеtrlәrin qәbul
оlunmuş mәhdudiyyәtlәri аşmаsı hаqqındа siqnаlın vеrilmәsi nә dеmәkdir?

•

Monitorinq
Proqnozlaşdırma
Layihәlәndirmә
Diaqnostika
Tәlim

377 Әvvәlcәdәn müәyyәn оlunmuş хаssәlәrә mаlik «оbyеktlәr»in yаrаdılmаsı üçün hаzırlıq mәrhәlәsi
necә adlanır?

•

Tәlim
Planlaşdırma
Proqnozlaşdırma
Diaqnostika
Layihәlәndirmә

378 Mәntiqi оlаrаq vеrilmiş vәziyyәtdәn еhtimаli nәticәlәr çıхаrmаğа imkаn vеrәn prosesdir:

•

Layihәlәndirmә
Tәlim
Proqnozlaşdırma
Planlaşdırma
Diaqnostika

379 Genetik alqoritmlәrin zәif cәhәtlәrinә aiddir:

•

variantların heç biri doğru deyil
kodlaşdırma, hesablama sürәti
interpretasiya olunma, "Qara qutu" kimi tәsvir olunma
öyrәnmә
biliyin әldә edilmәsi

380 Rеаl vахt әrzindә işlәyәn еkspеrt sistеmlәri (ES) necә adlanır?

•

Hibrid ES
Dinamik ES
Avtonom ES
Kvazidinamik ES
Statistik ES

381 Bilаvаsitә istifаdәçi ilә mәslәhәt rеjimindә hәlli vеrilәnlәrin әnәnәvi еmаlı üsullаrını tәlәb
еtmәyәn spеsifik «еkspеrt» mәsәlәlәri üçün nәzәrdә tutulmuş ekspert sistemi (ES) necә adlanır?

•

Avtonom ES
Hibrid ES
Dinamik ES
Statistik ES
Kvazidinamik ES

382 Süni neyron şәbәkәlәrin zәif cәhәtlәrinә aiddir:

•

"Qara qutu" kimi tәsvir olunma
kodlaşdırma
hesablama sürәti
biliyin әldә edilmәsi, öyrәnmә
variantların heç biri doğru deyil

383 Süni neyron şәbәkәlәrin zәif cәhәtlәrinә aid deyil:

•

kodlaşdırma
biliyin әldә edilmәsi
variantların hamısı
öyrәnmә
hesablama sürәti

384 Genetik alqoritmlәrin zәif cәhәtlәrinә aid deyil:

•

öyrәnmә
interpretasiya olunma
variantların hamısı
"Qara qutu" kimi tәsvir olunma
biliyin әldә edilmәsi

385 Qeyrisәlis çoxluqların güclü cәhәtlәrinә aid deyil:

•

Mәntiqi çıxarış
Hәqiqәtә uyğunluq
İnterpretasiya olunma
Modellәşdirmә
Adaptasiya

386 Approksimasiya nәdir?

•

yaxınlaşma
proqnozlaşdırma
idarәetmә
qiymәtlәndirmә
tәsnifat

387 Neyron şәbәkәlәrdә yaxınlaşma funksiyası necә adlanır?

•

ekstensional
approksimasiya
pareto
adresat
tranzitiv

388 Neyron şәbәkәlәrin yerinә yetirdiyi funksiyalara aiddir:

•

identifikasiya vә qiymәtlәnidrmә
variantların hamısı
obrazların tәsnifat vә müәyyәn edilmәsi
proqnozlaşdırma
assosiativ idarәetmә

389 Soft Computing nәdir?

•

“Yumşaq” (çevik) hesablama
“Sәrt”  dәqiq hesablama
tәxmini mühakimә
neyron şәbәkә
genetik alqoritm

390 Qeyrisәlis çoxluqların zәif cәhәtlәrinә aid olanı seçin.

•

müntәzәmlik
hәqiqәtәuyğunluq
interpretasiya olunma
biliyin әldә olunması
aşkarlıq

391 Qeyrisәlis çoxluqların zәif cәhәtlәrinә aiddir:

•

hesablama sürәti
biliyin әldә edilmәsi, öyrәnmә
"Qara qutu" kimi tәsvir olunma
adaptasiya
kodlaşdırma

392 Kompüter vasitәsilә hәr hansı predmetin öyrәnilmәsi zamanı meydana çıxan sәhvlәrin vә onların
düzgün hәllinin yollarını öyrәdәn ekspert sistemlәri necә adlanır?

•

Tәlim sistemlәri ES
Hibrid ES
Dinamik ES
Avtonom ES
Kvazidinamik ES

393 Süni intellekt sistemlәrindә biliklәrin tәqdim olunmasının әsas universal modellәrinә aid deyil:

•

formal mәntiqi modellәr
freymlәr
semantik şәbәkәlәr
konstruktiv sistemlәr
produksion sistemlәr

394 Bu quruluş biliklәrin tәqdim olunmasının hansı modelinә aiddir? SLOT 1in ADI (SLOT 1in
MӘNASI). SLOT 2in ADI (SLOT 2in MӘNASI)                            SLOT N
in ADI (SLOT Nin MӘNASI)).

•

mәntiqi modellәrә
konstruktiv sistemlәrә
semantik şәbәkәlәrә
freymlәrә
produksion sistemlәrә

395 Biliklәrin tәqdim еdilmәsinin .... qurulаn zаmаn әsаs yаnаşmа idеyаsı hәr hаnsı mәntiqi düstur
şәklindә vеrilәn vә tәtbiqi mәsәlәlәrin hәlli üçün zәruri оlаn infоrmаsiyаyа fаkt vә mühаkimәlәrin
mәcmusu kimi bахmаqdаn ibаrәtdir.

•

produksion sistemlәri
konstruktiv sistemlәri
semantik şәbәkәlәri
mәntiqi modellәri
freym modellәri

396 İnsаn yаddаşının vә şüurunun tехnоlоji mоdеlinin vаhid nәzәriyyә şәklindә
sistеmlәşdirilmәsindәn ibаrәt model necә adlanır?

•

produksion sistemlәr
semantik şәbәkәlәr
mәntiqi modellәr
freymlәr
konstruktiv sistemlәr

397 Mәsәlәlәrin tipinә görә ekspert sistemlәrinin növüdür: 1. avtonom. 2. mоnitоrinq. 3.
lаyihәlәndirmә. 4. kvazidinamik. 5. plаnlаşdırmа

•

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

398 Real vaxta görә ekspert sistemlәrinin növüdür: 1. statistik. 2. proqnozlaşdırma. 3. dinamik. 4.
kvazidinamik. 5. tәlim

•

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

399 İnteqrasiya dәrәcәsinә görә ekspert sistemlәrinin növüdür: 1. statistik. 2. avtonom. 3. dinamik. 4.
kvazidinamik. 5. hibrid

•

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

400 Soft Computingin (SC) tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

genetik alqoritmlәr
neyron şәbәkәlәr
qeyrisәlis mәntiq
informasiya nәzәriyyәsi
ehtimallı mühakimә

401 Aşağıda sadalanan xassәlәr Soft Computingin hansı tәrkib hissәsinin güclü cәhәtlәrinә aiddir? 1.
İnterpretasiya olunma. 2. Aşkarlıq. 3. Hәqiqәtә uyğunluq. 4. Müntәzәmlik. 5. Modellәşdirmә. 6.
Mәntiqi çıxarış.
variantların heç biri uyğun deyil

•

tәkamül hesablamalarının
süni neyron şәbәkәlәrin
qeyrisәlis çoxluqların
genetik alqoritmlәrin

402 Aşağıda sadalanan xassәlәr Soft Computingin hansı tәrkib hissәsinin güclü cәhәtlәrinә aiddir? 1.
Öyrәnmә. 2. Adaptasiya. 3. Sәhvlәrә tolerantlıq. 4. Әyrilәrin approksimasiyası. 5. Ümumilәşmә
qabiliyyәti. 6. Approksimasiya qabiliyyәti.

•

variantların heç biri uyğun deyil
tәkamül hesablamalarının
qeyrisәlis çoxluqların
süni neyron şәbәkәlәrin
genetik alqoritmlәrin

403 Aşağıda sadalanan xassәlәr Soft Computingin hansı tәrkib hissәsinin güclü cәhәtlәrinә aiddir? 1.
Hesablama effektivliyi. 2. Qlobal optimallaşdırma.

•

variantların heç biri doğru deyil
süni neyron şәbәkәlәrin
qeyrisәlis çoxluqların
tәkamül hesablamalarının
qeyri–sәlis mәntiqin

404 Süni neyron şәbәkәlәrin güclü cәhәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Approksimasiya qabiliyyәti
Әyrilәrin approksimasiyası
Adaptasiya
İnterpretasiya olunma
Ümumilәşmә qabiliyyәti

405 Tәkamül hesablamalarının güclü cәhәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Әyrilәrin approksimasiyası
Approksimasiya qabliyyәti
Sәhvlәrә tolerantlıq
Hesablama effektivliyi
Hәqiqәtәuyğunluq

406 Evolutionary Computing nә demәkdir?

•

tәkamül hesablamaları
qeyrisәlis çoxluq
süni neyron şәbәkәlәr
qeyrisәlis mәntiq
xaos nәzәriyyәsi

407 Neyron şәbәkәlәrin yerinә yetirdiyi funksiyalara aid deyil:

•

obrazların tәsnifat vә müәyyәn edilmәsi
metodların invariantlığı
assosiativ idarәetmә
identifikasiya vә qiymәtlәnidrmә
proqnozlaşdırma

408 Soft Computingin tәrkib hissәlәrinә aiddir: 1. qeyrisәlis mәntiq. 2. tәdqiqat sahәlәrindә
intellektual sistemlәr. 3. xaos nәzәriyyәsi. 4. genetik alqoritmlәr. 5. süni intellektin proqramaparat
tәminatı

•

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

409 ... bilik insan nitqindә tәcәssüm olunan anlayış sәviyyәsindәdir.

•

Konseptual
Prosedur
Alqoritmik
Predmet
Faktual

410 ... bilik konkret obyektlәrin keyfiyyәt vә miqdar xarakteristikaları haqqında mәlumatların
mәcmusudur.

•

Faktual
Alqoritmik
Prosedur
Koqnitiv
Konseptual

411 .... biliyi “bacarıq”, “texnologiya” sözlәri ilә adlandırmaq qәbul olunub.

•

Koqnitiv
Alqoritmik
Konseptual
Faktual
Predmet

412 Müxtәlif mәsәlәlәrin hәllinin metod, alqoritm vә proqramlar mәcmusu haqqında biliklәr necә
adlanır?

•

interpretasiyalı
anlayışlı
konstruktiv
faktoqrafik
prosedur

413 Müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin strukturu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr necә adlanır?

•

interpretasiyalı
faktoqrafik
konstruktiv
anlayışlı
prosedur

414 Anlayışlar yığımı vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi dә interpretasiya edilәn biliklәr necә adlanır?
konstruktiv

•

•

anlayışlı
interpretasiyalı
faktoqrafik
prosedur

415 “Biliklәr informasiyanın istifadәsinә, müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli zamanı informasiya proseslәrinin
idarә edilmәsi imkanına yönәlmәlidir” ifadәsi biliklәrin hansı xüsusiyyәtinә aiddir?

•

faktoqrafik
fәallıq
daxili interpretasiyalıq
strukturluluq
bağlılıq

416 “Fakt, hadisә, proses vә onlar arasında sәbәbnәticә münasibәtlәrinә nәzәrәn qanunauyğunluqlar
yaradılır” ifadәsi biliklәrin hansı xüsusiyyәtinә aiddir?

•

faktoqrafik
asılılıq
strukturluluq
daxili interpretasiyalıq
fәallıq

417 “Mürәkkәb obyektlәrin daha sadә obyektlәrә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında
әlaqәnin yaradılması nәzәrdә tutulur” ifadәsi biliklәrin hansı xüsusiyyәtinә aiddir?

•

daxili interpretasiyalıq
strukturluluq
faktoqrafik
fәallıq
bağlılıq

418 “Sistemdә informasiyadan başqa biliklәri saxlamaqla onlardan aktiv istifadәyә kömәk edәn
informasiya strukturları da iştirak etmәlidir” ifadәsi biliklәrin hansı xüsusiyyәtinә aiddir?

•

strukturluluq
daxili interpretasiyalıq
faktoqrafik
fәallıq
bağlılıq

419 Kompüterә xüsusi proqram daxil etmәdәn insanın onunla ünsiyyәt aparmasına imkan verәn
vasitәlәrә qoşulmuş interfeys necә interfeys adlanır?

•

intensional
ekstensional
hәll edәn
intellektual
mücәrrәd

420 Ümumi hәll strategiyası sayәsindә mәsәlәnin hәllini tapmaq qabiliyyәtinә malik olan sistem necә
sistem adlanır?

•

intellektual interfeys
hәll edәn

ekstensional
intensional
biliklәr bazası

421 Mәlumatlardan biliklәrә keçid, EHMdә işlәnәn informasiyamәntiq strukturlarının inkişafının vә
mürәkkәblәşmәsinin mәntiqi nәticәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

intellektual interfeys
hәll edәn
biliklәr bazası
ekstensional
intensional

422 1950ci ildә kompüterin düşünmә qabiliyyәtinin olması mәsәlәsinә hәsr edilmiş “Hesablayıcı
maşın vә ağıl” mәqalәsinin müәllifi kimdir?

•

Makkarti
Tyurinq
Dekart
Nyuell
Şennon

423 Süni intellekt ideyası kimә mәxsusdur?

•

Makkartiyә
Dekarta
Tyurinqә
Nyuellә
Şennona

424 Mobil telefondan İnternetә interaktiv radiodaxil olmanı tәmin edәn standart protokoldur:

•

EDIFACT
WAP
EDI
WWW
TCP/IP

425 Elektron kommersiyanın әsasını nә tәşkil edir?

•

elektron vitrin
elektron ticarәt
elektron reklam
elektron auksion
elektron mağaza

426 Elektron ticarәtin әsas formaları hansıdır? 1..elektron vitrin .2.elektron auksion .3.elektron
mağaza. 4.elektron kommersiya. 5.elektron reklam

•

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

427 Elektron biznesdә iştirakın müsbәt tәrәflәridir: 1.İstehsalat proseslәrinin sәmәrәliliyinin
artırılması. 2.kiçik şirkәtlәr üçün kuryer xidmәtlәri ilә әlaqә qurmağın çәtinliyi. 3.dövriyyә fondlarının
azaldılması. 4.istifadәnin nisbi ucuzluğu. 5.әnәnәvi distribüterdiler satış kanalları ilә qarşılıqlı
әlaqәnin qurulması.

•

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

428 Müasir elektron ticarәt bazarında mövcud olan xidmәt növlәrinә aid deyil:

•

administrativ tәşkilatlar
texnologiya tәminatçıları
elektronkommersiya xidmәtçilәri
әlaqәlәndiricilәr
elektron ödәmә xidmәtlәri

429 Texnologiya tәminatçılarına aiddir: 1.kommunikasiya şirkәtlәri. 2.xidmәt sahiblәri. 3.İntemet
provayederlәr. 4.proqram vә aparat tәminatı üzrә istehsal şirkәtlәri. 5.elektron brokerlәr.

•

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

430 Xüsusi istifadәçi auditoriyasına xidmәt edәrәk әlavә xidmәtlәrdәn istifadәni tәmin edәn vasitә
necә adlanır?

•

xidmәt növü
çox kiçik Websәhifә
resurs
portal
interfeys

431 Tәşkil qaydasına görә elektron ticarәt meydançalarının hansı növlәri vardır?1. aqreqator.
2.elektron reklam. 3.elektron auksion. 4.elektron lövhә. 5.elektron birja.

•

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

432 Portalların növlәri hansılardır? 1.elektron ticarәt meydançaları. 2.elektron lövhә. 3.elektron
auksion. 4.informasiya portalları. 5.aqreqatorlar.

•

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

433 Hәrracların tәşkil edildiyi elektron ticarәt meydançaları necә adlanır?

•

elektron auksion
elektron reklam
elektron birja
elektron lövhә
aqreqator

434 Internet ticarәt әmәliyyatları zamanı ödәmә proseslәrini tәmin edәn xidmәtçi saytlar olan variantı
seçin.

•

www.ebay.com, www.chemdex.com, www.esteel.com
www.visa.com, www.verisign.com, www.gte.com
www.auctions.yahoo.com, www.shop.netscape.com/auctions
www.vahoo.com, www.rambler.ru
www.ebay.com, www.verisign.com, www.auctions.yahoo.com

435 İnternet mühitinin әsas xüsusiyyәtlәrindәn olan kommunikativlik nә demәkdir?

•

Websaytda yerlәşdirilәn infor
ma
si
y anın hәсmi
istifadәçiyә tәrәf qismindә сavab veril
mәsi
informasiyanın istifadәçi ilә birgә tәhlili konsepsiyası
qarşılıqlı әlaqә mexanizminin effektli reali
zәsi
istifadәçinin İnternet hiper
mühitndә sәrbәst hәrәkәti

436 İnternet mühitinin әsas xüsusiyyәtlәrindәn olan interaktivlik nә demәkdir?

•

Websaytda yerlәşdirilәn infor
ma
si
y anın hәсmi
istifadәçinin İnternet hiper
mühitndә sәrbәst hәrәkәti
informasiyanın istifadәçi ilә birgә tәhlili konsepsiyası
qarşılıqlı әlaqә mexanizminin effektli reali
zәsi
istifadәçiyә tәrәf qismindә сavab veril
mәsi

437 İnternet mühitinin әsas xüsusiyyәtlәrindәn olan şәbәkә naviqasiyası nә demәkdir?

•

informasiyanın istifadәçi ilә birgә tәhlili konsepsiyası
istifadәçiyә tәrәf qismindә сavab veril
mәsi
Websaytda yerlәşdirilәn infor
ma
si
y anın hәсmi
istifadәçinin İnternet hiper
mühitndә sәrbәst hәrәkәti
qarşılıqlı әlaqә mexanizminin effektli reali
zәsi

438 İnternet mühitinin әsas xüsusiyyәtlәrindәn olan informasiya tutumu nә demәkdir?

•

istifadәçinin İnternet hiper
mühitndә sәrbәst hәrәkәti
istifadәçiyә tәrәf qismindә сavab veril
mәsi
Websaytda yerlәşdirilәn infor
ma
si
y anın hәсmi
qarşılıqlı әlaqә mexanizminin effektli reali
zәsi
informasiyanın istifadәçi ilә birgә tәhlili konsepsiyası

439 Hansı amil elektron ticarәtin inkişafına sәbәb olmuşdur?

•

İnformasiya texnologiyalarının inkişafı
Biznes modellәrin qurulması
Iri korporasiyaların inkişafı
Mәhsul mübadilәsinin tәkmillәşdirilmәsi

Biznes informasiyanın artımı

440 Elektron kommersiyanın texnoloji әsasını nә tәşkil edir?

•

regional şәbәkә
lokal şәbәkә
İntranet
qlobal şәbәkә
Ekstranet

441 Elektron kommersiyanın inkişafına mәnfi tәsir göstәrәn amil deyil:

•

istifadәçilәrin kifayәt qәdәr ixtisaslaşmaması
gәrgin dövrlәrdә (mәs., bayram günlәrindә) sifarişlәrin lәngimәsi
sistemә kompüter viruslarının vә hakerlәrin keçmәsinin mümkünlüyü
istifadәçinin proqram interfeysindәn istifadәsindә sәriştәsizlik
maliyyә problemlәri (gömrük, vergi, elektron ödәmә sistemlәri)

442 Elektron vitrin nәdir?

•

Biznestәrәfdaşa istiqamәtlәnmiş elektron biznes seqmentindә informasiya әmәkdaşlığının tәşkilinin tipik
nümunәlәrindәn biridir
Xidmәtlәrin, mәhsulların vә informasiyanın standart ümumi girişi olan şәbәkәlәrdәn istifadә etmәklә alqı
satqı sferasına informasiya texnologiyalarının әlavәsidir
Mәhsulların kataloqundan, mәhsuların toplandığı virtual alıcı "arabasından", hәmçinin dә ödәmә
vasitәlәrindәn ibarәt olan Websaytdır
Tәklif olunan әmtәә vә xidmәtlәr haqqında informasiyanı özündә saxlayan, elektron ödәmә
mexanizmlәrinin vә satışın avtomatik hazırlanma funksiyası olmayan xüsusi Websaytdır
Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әmtәә vә xidmәtlәrin kompüter şәbәkәlәri vasitәsilә istehsalçıdan istehlakçıya
çatdırılmasına әsaslanan növüdür

443 İnternet vasitәsilә bank xidmәtlәri necә adlanır?

•

ibanking
itrading
iinsurance
onlinebanking
efinance

444 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әmtәә vә xidmәtlәrin kompüter şәbәkәlәri vasitәsilә istehsalçıdan
istehlakçıya çatdırılmasına әsaslanan növü necә adlanır?

•

Elektron bankçılıq
Elektron kommersiya
Elektron auksion
Elektron ödәmә sistemi
Elektron ticarәt

445 Elektron kommersiyanın yaranmasını vә populyarlığını şәrtlәndirәn amillәrdir: 1.cәmiyyәtin
tәhsil sәviyyәsinin artımı vә daha sәrbәst texnologiyalardan istifadә bacarığı. 2.texniki inkişaf,
rәqәmsal inqilab, qloballaşma, açıq iqtisadiyyat vә rәqabәtin qloballaşması. 3.elektron
kommersiyadan istәnilәn vaxtda vә istәnilәn yerdә istifadәnin qeyrimümkünlüyü. 4.vaxta qәnaәt.
5.mәhsul vә xidmәtlәrin çeşidinin artması ilә әlaqәdar olaraq tәlәbin azalması.

•

1, 3, 5
1, 2, 4

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

446 Elektron kommersiyanın yaranmasını vә populyarlığını şәrtlәndirәn amillәr deyil: 1.cәmiyyәtin
tәhsil sәviyyәsinin artımı vә daha sәrbәst texnologiyalardan istifadә bacarığının olmaması. 2.texniki
inkişaf, rәqәmsal inqilab, qloballaşma, açıq iqtisadiyyat vә rәqabәtin qloballaşması. 3.elektron
kommersiyadan istәnilәn vaxtda vә istәnilәn yerdә istifadәnin qeyrimümkünlüyü. 4.vaxta qәnaәt.
5.mәhsul vә xidmәtlәrin çeşidinin artması ilә әlaqәdar olaraq tәlәbin azalması.

•

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

447 Elektron kommersiyanın maliyyә xidmәtlә
rinin satışı vә hesablaşmaların İnternet vasitәsilә
aparıldığı sahә necә adlanır?

•

ibanking
onlinebanking
itrading
iinsurance
efinance

448 Elektron kommersiyanın üstünlüklәrinә aid olanları seçin. 1.Әmәyin mәhsuldarlığının artması.
2.әmәliyyatlara sәrf olunan vaxtın azalması. 3.xidmәtlәrin online rejimindә yerinә yetirilmәsinin
qeyrimümkünlüyü. 4.istehlakçılarla daha sıx әlaqәnin yaranması. 5.tәdarükçü ilә qarşılıqlı әlaqәnin
çәtinlәşmәsi. 6.informasiyadan birgә istifadәnin qeyrimümkünlüyü. 7.coğrafi mәhdudiyyәtlәrin
aradan qaldırılması

•

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

449 Elektron kommersiyanın üstünlüklәrinә aid olmayanları seçin. 1.Әmәyin mәhsuldarlığının
artması. 2.әmәliyyatlara sәrf olunan vaxtın artması. 3.xidmәtlәrin online rejimindә yerinә
yetirilmәsinin mümkünlüyü. 4.istehlakçılarla daha sıx әlaqәnin yaranması. 5.tәdarükçü ilә qarşılıqlı
әlaqәnin çәtinlәşmәsi. 6.informasiyadan birgә istifadәnin qeyrimümkünlüyü. 7.coğrafi
mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması

•

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

450 Elektron kommersiyanın üstünlüklәrinә aiddir: 1.Әmәyin mәhsuldarlığının artması. 2.mәsrәfin
artması. 3.әmәliyyatlara sәrf olunan vaxtın azalması. 4.gәlirin yüksәk norması. 5zәif hәrәkәt etmә
qabiliyyәti. 6.biznesin yeni forma vә növlәrinin yaranması. 7.xidmәtlәrin online rejimindә yerinә
yetirilmәsinin qeyrimümkünlüyü

•

1, 2, 6, 7

•

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

451 Elektron kommersiyanın üstünlüklәrinә aid deyil: 1.Әmәyin mәhsuldarlığının artması. 2.mәsrәfin
artması. 3.әmәliyyatlara sәrf olunan vaxtın azalması. 4.gәlirin yüksәk norması. 5.zәif hәrәkәt etmә
qabiliyyәti. 6.xidmәtlәrin online rejimindә yerinә yetirilmәsinin qeyrimümkünlüyü

•

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

452 Elektron kommersiyanın әsas texnologiyaları hansılardır? 1.İnternet. 2.WAP. 3.WWW. 4.EDI.
5.TCP/IP. 6.EDIFACT

•

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

453 Mәhsulların kataloqundan, mәhsulların toplandığı virtual alıcı "arabasından", hәmçinin dә ödәmә
vasitәlәrindәn ibarәt olan websayt necә adlanır?

•

elektron mağaza
elektron vitrin
elektron ticarәt
elektron auksion
elektron reklam

454 Xidmәtlәrin, mәhsulların vә informasiyanın standart ümumi girişi olan şәbәkәlәrdәn istifadә
etmәklә alqısatqı sferasına informasiya texnologiyalarının әlavәsidir:

•

elektron ticarәt meydançaları
elektron biznes
elektron vitrin
elektron mağaza
elektron auksion

455 Tәklif olunan әmtәә vә xidmәtlәr haqqında informasiyanı özündә saxlayan, elektron ödәmә
mexanizmlәrinin vә satışın avtomatik hazırlanma funksiyası olmayan xüsusi websayt necә adlanır?

•

elektron reklam
elektron vitrin
elektron ticarәt
elektron mağaza
elektron auksion

456 Biznestәrәfdaşa istiqamәtlәnmiş elektron biznes seqmentindә informasiya әmәkdaşlığının
tәşkilinin tipik nümunәlәrindәn biridir:

•

elektron auksion

elektron reklam
elektron vitrin
elektron mağaza
elektron ticarәt

457 Kommersiya fәaliyyәtinin әsas sektorlarına aid deyil:

•

C2B
B2B
B2C
B2G
C2C

458 Xidmәt sahiblәrinә aiddir: 1.sahibkarlar. 2.elektron brokerlәr 3.kommunikasiya şirkәtlәri.
4.xidmәtçilәr. 5.satıcılar. 6.proqram vә aparat tәminatı üzrә istehsal şirkәtlәri.

•

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

459 Әlaqәlәndiricilәr (context providers) dedikdә, nә başa düşülür?

•

xidmәtçilәr
kommunikasiya şirkәtlәri
portalların sahiblәri
sahibkarlar
elektron brokerlәr

460 Front–Office nәdir?

•

Mal vә xidmәtlәri müştәriyә nümayiş etdirәn mexanizmdir
İstifadәçiyә tarif qismindә cavab verәndir
Elektron ödәmә sisteminә nәzarәt edәndir
Mәsafәdәn mağazanı idarә etmә mexanizmidir
İstifadәçinin İnternet mühitindә sәrbәst hәrәkәtini tәmin edәn vasitәdir

461 Back–Office nәdir?

•

İstifadәçiyә tarif qismindә cavab verәndir
Mal vә xidmәtlәri müştәriyә nümayiş etdirәn mexanizmdir
İstifadәçinin İnternet mühitindә sәrbәst hәrәkәtini tәmin edәn vasitәdir
Elektron ödәmә sisteminә nәzarәt edәndir
Mәsafәdәn mağazanı idarә etmә mexanizmidir

462 Hökumәt tәşkilatlarına vә fiziki şәxslәrә aid olan fәaliyyәt sektoru hansıdır?

•

C2C
B2C
B2B
B2G
G2C

463 Fiziki şәxslәrә aid olan fәaliyyәt sektoru hansıdır?

•

B2G
B2C
C2C
G2C
B2B

464 Hüquqi şәxslәrә vә hökumәt tәşkilatlarına aid olan fәaliyyәt sektoru hansıdır?

•

C2C
B2G
B2C
B2B
G2C

465 Hüquqi vә fiziki şәxslәrә aid olan fәaliyyәt sektoru hansıdır?

•

G2C
B2G
B2C
C2C
B2B

466 Hüquqi şәxslәrә, tәşkilatlara aid olan fәaliyyәt sektoru hansıdır?

•

G2C
B2C
B2G
C2C
B2B

467 Qiymәtli kağızlar bazarında aparılan әmәliyyatlar üzrә elektron xid
mәtlәri necә adlanır?

•

e finance
online banking
itrading
ibanking
iinsurance

468 İlk elektron kommersiya sistemlәri hansı standartlar vasitәsilә hәyata keçirilirdi?

•

EDIFACT
EDI
ГОСТ 34
Oracle CDM
ISO/IEC 12207:19950801

469 Kompleks bank xidmәtlәrinә aid olmayanı seçin.

•

kart sifarişi
sistemin proqramla tәminatı
valyuta әmәliyyatları
sığorta
kartların bloklaşdırılması

470 Elektron bankçılığın üstünlüklәrinә aid deyil:

•

bu xidmәt sayәsindә bank xәrclәrinin vә elәcә dә, müştәrilәrdәn tutulan haqqın da azalması
ebankçılıq vasitәsilә sövdәlәşmә aparmağın asanlığı
tәhlükәsizliyin tәmini
istifadәçinin istәdiyi vaxt istәdiyi yerdә әmәliyyatları apara bilmәsi
texnoloji biliklәrin zәif olması

471 Plastik kartlarla әmәliyyatlar zamanı nağd pulların verilmәsi, mәhsul, iş vә ya xidmәtlәrә görә
nağdsız ödәmәlәrin hәyata keçirilmәsi vә inkassasiya üçün nәzәrdә tutulmuş bank avtomatlarıdır:

•

ATM
Nağd pulla bankçılıq
Mobil  banking
İnternetBank
MüştәriBank

472 Bankçılıq proqram tәminatına aid deyil:

•

Cash@Will
Macrobank4
BankONet
Security First Network
PowerCard

473 Avropada hansı bank ilk virtual bank hesab edilir?

•

BankDirect
Advance Bank
İNG Direct bankı
Netbank
Compubank

474 BankONet proqramının yerinә yetirdiyi funksiya deyil:

•

marketinq vә risklәrin qiymәtlәndirilmәsinin tәmini
elektron şәkildә qәbzlәrin ödәnişi
müştәrinin öz hesabından digәr müştәrinin hesabına pul köçürmәsi
Onlayn alqısatqı
Onlayn şәkildә aparılan alqısatqıda kredit kartlardan istifadә imkanı

475 Bank vә maliyyә institutlarına kredit kartların buraxılmasını vә istifadәsini tәmin edәn proqram
tәminatıdır:

•

Macrobank4
PowerCard
BankONet
Cash@Will
FinnOne

476 İnternetdә maliyyә әmәliyyatlarının aparılması  pulun idarә edilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış
proqram tәminatıdır:

•

PowerCard
Cash@Will
FinnOne
Macrobank4

BankONet

477 ABŞın Federal Rezerv sisteminin elektron hesablaşma sistemi olub, ABŞın maliyyә
tәşkilatlarının milli miqyasda pul vәsaitlәrinin vә qiymәtli kağızların köçürülmәsini reallaşdırır:

•

Macrobank4
PowerCard
BankONet
FinnOne
FedWire

478 Ümumdünya banklararası maliyyә telekommunikasiyası cәmiyyәti, maliyyә telekommunikasiyası
sferasında aparıcı beynәlxalq tәşkilatdır:

•

SWIFT
PowerCard
BankONet
Macrobank4
FinnOne

479 1970ci ildә ABŞda NyuYork klirinq palatası tәrәfindәn NyuYork bankları ilә xarici müştәrilәr
arasında kağız hesablaşma sisteminin elektron hesablaşma sistemi ilә әvәz edilmәsi mәqsәdilә
yaradılmış vә bir sıra kommersiya banklarına mәnsub olan özәl elektron pul köçürmәlәri sistemidir.

•

PowerCard
CHIPS
BankONet
Macrobank4
FinnOne

480 Çox filiallı bankın әmәliyyat, uçot vә idarәedici fәaliyyәtini avtomatlaşdıran proqram
kompleksidir:

•

Cash@Will
RSBank V.6
FedWire
CHIPS
SWIFT

481 Distant bank xidmәtlәrini göstәrәn elektron texnologiyalara aid deyil:

•

MüştәriBank
Nağd pulla bankçılıq
ATM  banking
Mobil  banking
İnternetBank

482 Fәaliyyәtinin әsas istiqamәti banklar üçün operativ, etibarlı, effektli vә mәxfi telekommunikasiya
xidmәtinin tәmini vә maliyyә informasiyasının mübadilәsinin forma vә metodlarının standartlaşması
üzrә işlәrin görülmәsi olan tәşkilat hansıdır?

•

PowerCard
Macrobank5
FinnOne
SWIFT

BankONet

483 Ödәmә kartları ilә vә ya ödәmә kartları olmadan nağd pul vәsaitlәrinin qәbulu, avtomatlaşdırılmış
ötürülmәsi, hәmçinin digәr әmәliyyatların aparılması üçün nәzәrdә tutulmuş proqramtexniki
kompleksdir.

•

ATM
MüştәriBank
İnternetBank
Mobilbanking
Nağd pulla bankçılıq

484 Mәlumat xarakterli bankçılığın növlәrinә aiddir: 1.Email. 2.WAP. 3.İnternet. 4.Midlet.
5.Telefon.

•

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

485 Bank xidmәtlәrinin tәqdim edilmәsi xarakterinә görә elektron bankçılığın hansı qrupları vardır?
1.Mәlumat xarakterli bankşılıq. 2.Mobilbankçılıq. 3.Tranzaksiya xarakterli bankçılıq. 4.İnternet
vasitәsilә bankçılıq. 5.Online bankçılıq.

•

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

486 Mәlumat xarakterli bankçılığın növlәrinә aid deyil: 1.Email. 2.WAP. 3.İnternet. 4.Midlet.
5.Telefon

•

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

487 Mәlumat xarakterli bankçılığın növlәrinә aid deyil: 1.Email 2.WAP. 3.SIMaplet. 4.Midlet.
5.Telefon.

•

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

488 Mәlumat xarakterli elektron bankçılığın funksiyalarına aid olmayanı seçin.

•

hesabdanhesaba vәsaitin köçürülmәsi
kredit almaq ucun online muraciәt
müştәri haqqında bәzi şәxsi mәlumatların yenilәnmәsi
daxili poçt xidmәti

balansa nәzarәt

489 Tranzaksiya xarakterli elektron bankçılığın funksiyalarına aiddir: 1.hesabdanhesaba vәsaitin
köçürülmәsi. 2.müştәri haqqında bәzi şәxsi mәlumatların yenilәnmәsi. 3.öz mәhsul vә xidmәtlәri
barәdә informasiyanın müştәrilәrә catdırılması. 4.konvertasiya әmәliyyatının aparılması. 5.ödәnişlәrin
aparılması.

•

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

490 Mәlumat xarakterli elektron bankçılığın funksiyalarına aiddir: 1.hesabdanhesaba vәsaitin
köçürülmәsi. 2.müştәri haqqında bәzi şәxsi mәlumatların yenilәnmәsi. 3.konvertasiya әmәliyyatının
aparılması. 4.öz mәhsul vә xidmәtlәri barәdә informasiyanın müştәrilәrә çatdırılması. 5. balansa
nәzarәt.

•

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

491 Tranzaksiya xarakterli elektron bankçlığın növlәrini seçin. 1.Email. 2.Terminal bankçılıq.
3.WWW. 4.Mobil bankçılıq. 5.Midlet.

•

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

492 Eletron bankçılığın hansı növlәrindәn nisbәtәn daha geniş istifadә olunur? 1.İnternet. 2.Telefon
bankçılıq. 3.Terminal bankçılıq. 4.Mobil bankçılıq. 5.Email.

•

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

493 Mobil bankçılıq ... vasitәsilә reallaşdırılır: 1.SMS . 2.Terminal. 3.SIMaplet. 4.Müştәrinin
tanınması. 5.Midlet

•

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

494 Elektron bankçılıqda tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә hansı metodlardan istifadә
olunur? 1.elektron imza. 2.qiymәtli kağızlar uzrә әmәliyyatların aparılması. 3.ödәniş kartının sifarişi.
4.istifadәçi adı vә şifrә. 5.birdәfәlik şifrә

•

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

495 Elektron bankcılıqdan istifadә zamanı banklar hansı üstünlüklәrә malik olur? 1.Fiziki vә yaxud
hüquqi şәxs olmasından asılı olaraq xidmәtlәr paketinin yaradılması. 2.әmәliyyatların real vaxtda
emal olunması. 3.muştәrilәrin fiziki yerlәşmәsindәn asılı olmayaraq bank xidmәtlәrindәn
yararlanması. 4.sistemin mütәmadi olaraq yenilәnmә imkanı. 5.vaxta qәnaәt edilmәsi. 6.şәbәkәlәrin
qarşılıqlı şәkildә әlaqәsinin mümkünlüyü.

•

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

496 Elektron bankcılıqdan istifadә zamanı müştәrilәr hansı üstünlüklәrә malik olur? 1.Fiziki vә yaxud
hüquqi şәxs olmasından asılı olaraq xidmәtlәr paketinin yaradılması. 2.әmәliyyatların real vaxtda
emal olunması. 3.muştәrilәrin fiziki yerlәşmәsindәn asılı olmayaraq bank xidmәtlәrindәn
yararlanması. 4.sistemin mütәmadi olaraq yenilәnmә imkanı. 5.vaxta qәnaәt edilmәsi. 6.cox sadә
istifadә mexanizmi ilә interfeys vasitәsilә mәsafәdәn girişin әldә edilmә imkanı.

•

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

497 ... sistemlәri tәrәflәr arasındakı bank sәnәdlәrinin mübadilәsini tәrәflәrin kompüterlәrinin modem
birlәşmәlәri vasitәsilә hәyata keçirir.

•

PaybyPhone
Mobil  banking
İnternetBank
MüştәriBank
ATM – banking

498 ... sistemindә tәrәflәrin qarşılıqlı әlaqәsi standart brauzer vasitәsilә hәyata keçirilir.

•

PaybyPhone
Mobil  banking
MüştәriBank
İnternetBank
ATM – banking

499 ... sistemindә tәrәflәrin qarşılıqlı fәaliyyәti mәlumatların mobil qurğular vasitәsilә ötürülmәsinә
әsaslanır.

•

PaybyPhone
MüştәriBank
İnternetBank
Mobil  banking
ATM – banking

500 Elektron bankçılığın fәaliyyәt növlәri hansılardır? 1. müştәrilәrә әmәliyyatlarını online şәkildә
aparmağa imkan verәn EFT xidmәti. 2.PaybyPhone. 3.sığorta. 4.valyuta әmәliyyatları. 5.online
bankçılıq.

•

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

501 İstifadәçi nöqteyinәzәrindәn elektron bank xidmәtlәrinin faydalı cәhәtlәrini seçin. 1.ödәniş
kartının sifarişi vә hәmçinin bloklaşdırılması. 2.rahatlıq vә vaxta qәnaәt. 3.cox sadә istifadә
mexanizmi ilә interfeys vasitәsilә mәsafәdәn girişin әldә edilmә imkanı. 4.sistemin mütәmadi olaraq
yenilәnmә imkanı. 5.muştәrilәrin fiziki yerlәşmәsindәn asılı olmayaraq bank xidmәtlәrindәn
yararlanması. 6.hesabların idarә olunması.

•

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

502 Bankların nöqteyinәzәrindәn elektron bank xidmәtlәrinin faydalı cәhәtlәri hansılardır? 1.cox
sadә istifadә mexanizmi ilә interfeys vasitәsilә mәsafәdәn girişin әldә edilmә imkanı; 2.fiziki olaraq
banka getmәk stresi, növbә gözlәmәk vә bürokratik әngәllәr kimi problemlәrin aradan qaldırılması.
3.әmәliyyatların real vaxtda emal olunması. 4.vaxta qәnaәt edilmәsi. 5.sistemin mütәmadi olaraq
yenilәnmә imkanı. 6.fiziki mәkandan asılı olmayaraq muştәrilәrin bankın xidmәtlәrindәn istifadәyә
cәlb olunması vә bu yolla bank xidmәtlәrinin satış hәcminin artımı.

•

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

503 Bankomat (ATM) hansı maliyyә әmәliyyatlarını yerinә yetirir? 1.xüsusi PİNkodun daxil
edilmәsi. 2.müxtәlif hesablardan nağd pulun verilmәsi. 3.kartın cari vәziyyәti haqqında mәlumatın
istifadәçiyә çatdırılması. 4.hesabdan ödәnişlәrin çıxarılması. 5.cari hesabdan tәcili hesaba köçürmәlәr.

•

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

504 ... proqramı bank müştәrilәrini effektiv onlayn bankçılıq xidmәtlәri ilә tәmin edir.

•

FinnOne
PowerCard
Macrobank4
BankONet
Cash@Will

505 Banklar vә maliyyә institutları üçün işlәnib hazırlanmış innovativ vә etibarlı proqram tәminatı
olmaqla yanaşı, bütün bank әmәliyyatlarının avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün hazırlanıb, Internet

bankçılıq, müştәribank sistemi, elektron ödәmә sistemi vә avtomatlaşmış mühasibat uçotunu
dәstәklәyir.

•

FinnOne
PowerCard
BankONet
Macrobank4
Cash@Will

506 Hansı әmәliyyatlar Macrobank proqramının nüvәsini tәşkil edir?

•

ecommers
köçürmәlәr
depozit
çox valyutalı hesablaşmalar
onlayn bankçılıq

507 Elektron bankçılığın xidmәtlәrinә aid deyil:

•

ödәniş kartının bloklaşdırılması
ödәnişlәrin hәyata kecirilmәsi
hesabların idarә olunması
mobil telefonların qeydiyyatdan keçirilmәsi
avtomatik konvertasiya

508 Tranzaksiya xarakterli elektron bankçlığın növü deyil:

•

Mobil bankçılıq
Email
Midlet
WAP
Telefon bankçılıq

509 Ebankçılğın istifadәçilәrә yaratdığı imkanlara aid deyil:

•

hesab balansının yoxlanılması
onlayn şәkildә hesabların ödәnilmәsi
aparılan әmәliyyatlar üzrә mәlumatın verilmәmәsi
borc götürülmәsi
pul köçürmәlәrinin aparılması

510 Banklar tәrәfindәn muvafiq proqram tәminatı vә kommunikasiya vasitәlәrinin istifadәsi ilә
istifadәçilәrin oz hesabları vasitәsilә ödәnişlәrin hәyata kecirilmәsi, apardıqları әmәliyyatlar üzrә
mәlumatın әldә edilmәsinә vә digәr xidmәtlәrin mәsafәdәn idarә olunmasına imkan verәn informasiya
texnologiyaları mәhsulu necә adlanır?

•

Elektron ticarәt
Elektron bankçılıq
Elektron bazar
Elektron ödәmә sistemi
Elektron kommersiya

511 Elektron ödәmә sisteminin (EÖS) etibarlılığı vә tәhlükәsizliyinin hәlli probleminin xarici
tәrkibinә aiddir: 1.
İqtisadi tәhlükәsizlik. 2. Texnoloji tәhlükәsizlik. 3. EÖSin iqtisadi sistemin
sabitliyinә tәsiri. 4. EÖSin texnologiyasının etibarlılığı. 5. Siyasi tәhlükәsizlik.

•

•

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

512 Normativ aktların, müqavilә sәnәdlәrinin, maliyyә vә informasiyatexniki vasitәlәrin, elәcә dә
İnternetdә qarşılıqlı maliyyә hesablaşmalar sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsini mümkün edәn
iştikaçıların mәcmusudur:

•

Elektron reklam
Elektron ödәmә sistemi
Elektron auksion
Elektron birja
Elektron kommersiya

513 Elektron ödәmә sistemlәrinin neçә növü vardır?

•

5
3
4
6
2

514 Hesabların idarә olunması prinsipinә әsaslanan sistemlәr hansılardır? 1. Kliyentbank sistemlәri.
2. Smartkartlar. 3. Elektron pul. 4. Internet–bank sistemlәri. 5. Maqnit kartlar.

•

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

515 Elektron sertifikatlar prinsipinә әsaslanan sistemlәr hansılardır? 1. Kliyentbank sistemlәri.
2. Smartkartlar. 3. Elektron pul. 4. Internet–bank sistemlәri. 5. Maqnit kartlar.

•

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

516 Pәrakәndә elektron ödәmә sisteminin texniki baxımdan siniflәri hansılardır? 1. kart әsaslı.
2. anonim. 3. şәbәkә әsaslı. 4. qeyrianonim. 5. mәxfi.

•

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

517 Şәbәkә әsaslı ödәmә sistemlәrinә aid olmayanı seçin.
Rapida
Webmoney

•

•

Mondex
Egold
Paypal

518 Elektron ödәmә sisteminin (EÖS) etibarlılığı vә tәhlükәsizliyinin hәlli probleminin daxili
tәrkibinә aiddir: 1. İqtisadi tәhlükәsizlik. 2. Texnoloji tәhlükәsizlik. 3. EÖSin iqtisadi sistemin
sabitliyinә tәsiri. 4. EÖSin texnologiyasının etibarlılığı. 5. Siyasi tәhlükәsizlik.

•

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

519 “Elektron pul” anlayışının Avropa Parlamenti vә Şurası tәrәfindәn qәbul edilmiş tәrifinә daxildir:

•

tәkcә emitent deyil, elәcә dә digәr firmalar tәrәfindәn qәbul olunan
bütün variantlar doğrudur
özündә emitentә olan tәlәbatı әks etdirәn
elektron qurğuda saxlanılan
pul vәsaitlәrinin әldә olunmasından sonra emitentlәşәn

520 Elektron pul vasitәsilә ödәmәlәrin hәyata keçirilmәsinin fәrqlәndirici xüsusiyyәti hansıdır?

•

istehlakçıya nağdsız ödәmә imkanı verilmir
hesablaşmalar bank sisteminin iştirakı olmadan hәyata keçirilir
hesablaşmalar bank sisteminin iştirakı ilә hәyata keçirilir
hesablaşmalar nağdsız qaydada keçirilir
hesablaşmalarda bank iştirak edә dә bilәr

521 Elektron pulun üstünlüklәrinә aiddir: 1. onun istifadәsinin anonimliyi. 2. tәhlükәsizliyin tәmin
olunmasına tәlәbin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüksәk olması. 3. bütün әmәliyyatların online rejimindә
yerinә yetirilmәsi. 4. tranzaksiyaların çox aşağı olması. 5. tranzaksiyaların yüksәk olması.

•

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

522 Elektron pulun üstünlüklәrinә aid deyil: 1. onun istifadәsinin anonimliyi. 2. tәhlükәsizliyin tәmin
olunmasına tәlәbin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüksәk olması. 3. bütün әmәliyyatların online rejimindә
yerinә yetirilmәsi. 4. tranzaksiyaların çox aşağı olması. 5. tranzaksiyaların yüksәk olması.

•

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

523 Elektron pulun nöqsanıdır:
hesablaşmaların bank sisteminin iştirakı olmadan hәyata keçirilmәsi
bütün әmәliyyatların online rejimindә yerinә yetirilmәsinin mümkünlüyü
tranzaksiyaların çox aşağı olması

•

•

ödәmә qabiliyyәtinin saxlanmasına dövlәt tәrәfindәn zәmanәtin olmaması
pulun istifadәsinin anonimliyi

524 Elektron pulun nöqsanlarına aid olanları seçin: 1. elektron pulların yalnız onların emitenlәşdiyi
çәrçivәdә mövcudluğu. 2. onların kompüterlә birlikdә oğurlanmasının mümkünlüyü.
3. tranzaksiyaların aşağı olması. 4. yalnız emitentlәşdiyi çәrçivәdә zәmanәtә malik olması. 5. uzun
müddәt әrzindә böyük mәblәğlәrin yığılmasının etibarlı olmaması. 6. xüsusi bank müqavilәlәrinә
ehtiyacın olmaması.

•

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

525 Elektron pulun nöqsanlarına aid deyil: 1. Elektron pulların kompüterdә oğurlanmasının
mümkünlüyü. 2. tranzaksiyaların aşağı olması. 3. xüsusi bank müqavilәlәrinә ehtiyacın olmaması. 4.
yalnız emitentlәşdiyi çәrçivәdә zәmanәtә malik olması. 5. uzun müddәt әrzindә böyük mәblәğlәrin
yığılmasının etibarlı olmaması. 6. bütün әmәliyyatların online rejimindә yerinә yetirilmәsi.

•

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

526 Elektron pul kisәsinin yerinә yetirdiyi әmәliyyat hansıdır?

•

ödәmәlәrin qeydiyyatını aparmaq
bütün cavablar doğrudur
elektron pulları qәbul etmәk
elektron pulları saxlamaq
elektron pulların doğruluğunu vә orijinallığını yoxlamaq

527 Vәsaitlәrin daxil edilmәsi üsullarını seçin. 1. Kredit kartla ödәmә. 2. Elektron pul kisәsi sahibinin
adına poçt köçürmәlәri. 3. EkspresÖdәmә kartlarının alışı vә istifadәsi. 4. Göstәrilәn hesaba bank
köçürmәlәri. 5. Elektron pulun kömәyilә kredit kart hesabının artırılması. 6. Nağd vәsaitlәrin onları
qәbul edәn avtomatların kömәyilә daxil edilmәsi.

•

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

528 Vәsaitlәrin çıxarılması üsullarını seçin. 1. Kredit kartla ödәmә. 2. Elektron pul kisәsi sahibinin
adına poçt köçürmәlәri. 3. EkspresÖdәmә kartlarının alışı vә istifadәsi. 4. Göstәrilәn hesaba bank
köçürmәlәri. 5. Elektron pulun kömәyilә kredit kart hesabının artırılması.

•

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

529 Vәsaitlәrin daxil edilmәsi üsullarından biridir:

•

elektron pul kisәsi sahibinin adına poçt köçürmәlәri
göstәrilәn hesaba bank köçürmәlәri
elektron pulun kömәyilә kredit kart hesabının artırılması
nağd vәsaitlәrin verilmә mәntәqәsindә nağdların әldә olunması
kredit kartla ödәmә

530 Vәsaitlәrin çıxarılması üsullarından biridir:

•

Nağd vәsaitlәrin onları qәbul edәn avtomatların kömәyilә daxil edilmәsi
Elektron pul kisәsi sahibinin adına poçt köçürmәlәri
Kredit kartla ödәmә
EkspresÖdәmә kartlarının alışı vә istifadәsi
Elektron pul sisteminin operatorunun hesablaşma hesabına bank köçürmәlәri

531 Daxili köçürmәlәrin hәyata keçirilmәsi üsullarını seçin. 1. Vәsaitin göstәrilәn elektron kisәyә
birbaşa ötürülmәsi. 2. EkspresÖdәmә kartlarının alışı vә istifadәsi. 3. Elektron pul sistemi
operatorunun hesablaşma hesabına bank köçürmәlәri. 4. Nağd vәsaitlәrin onları qәbul edәn
avtomatların kömәyilә daxil edilmәsi. 5. Elektron çekin müәyyәn mәblәğdә emissiyası vә bu çekin
ödәmәni qәbul edәnә ötürülmәsi.

•

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

532 Elektron ödәmә zamanı istifadә olunan әsas bioloji göstәricilәrә aiddir:

•

Sәsin tanınması
Bütün variantlar doğrudur
Barmaq çapı
Sifәtin tanınması
Gözün tanınması

533 Hansı әsas bioloji göstәricidәn nisbәtәn az istifadә olunur? 1. yazı xәttinin analizi. 2. barmaq
çapı. 3. sәsin tanınması. 4. sifәtin tanınması. 5. gözün tanınması.

•

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

534 Hansı bioloji göstәricinin tanınma proseduru marketlәrdә, ticarәt obyektlәrindә, ATMlәrdә vә ev
şәraitindә yerinә yetirilә bilәr?

•

yazı xәttinin analizi
barmaq çapı
gözün tanınması
sifәtin tanınması
sәsin tanınması

535 Yaşın artması, xәstәliyin olması, hәr hansı qәza keçirmә ehtimalı olması vә s. digәr sәbәblәrdәn

hansı bioloji göstәricinin ödәmәlәrin mühafizә olunmasında istifadәsi etibarsız sayılır? 1. sәsin
tanınması. 2. sifәtin tanınması. 3. gözün tanınması. 4. yazı xәttinin analizi. 5. barmaq çapı.

•

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

536 Sifәtin tanınması proseduru hansı sifәt cizgilәri әsasında aparılır? 1. gözün әtrafı. 2. halqalar. 3.
yanaqların sahәsi. 4. göz bәbәyinin yoxlanması. 5. ağız әtrafı. 6. burun vә göz quruluşları.

•

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

537 Gözün tanınması proseduru hansı sifәt cizgilәri әsasında aparılır? 1. burun vә göz quruluşları. 2.
çillәr. 3.
halqalar. 4. yanaqların sahәsi. 5. göz şәbәkәsi. 6. ağız әtrafı

•

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

538 Hansı әsas bioloji göstәricidәn istifadә daha çox yayılmışdır?

•

gözün tanınması
barmaq çapı
yazı xәttinin analizi
sәsin tanınması
sifәtin tanınması

539 Yaşdan asılı olmayaraq dәyişilmәyәn hansı bioloji göstәricinin ödәmә sistemlәrdә tәtbiqi daha
uyğun hesab edilir?

•

gözün tanınması
barmaq çapı
yazı xәttinin analizi
sәsin tanınması
sifәtin tanınması

540 Kredit kartı nәdir?

•

istehlakçıya mәxsus elektron qurğuda saxlanan pul dәyәridir
bank hesabının istifadә edilmә vasitәsidir
“әvvәlcәdәn ödәnilmiş mәhsulxidmәtlәr" haqqında mәlumatı özündә saxlayan әnәnәvi bank kartıdır
istәnilәn tipli sertifikatdır
adi pulların әvәzlәyicisidir

541 Elektron pul nәdir?
adi pulların әvәzlәyicisidir

•

•

istehlakçıya mәxsus elektron qurğuda saxlanan pul dәyәridir
bank hesabının istifadә edilmә vasitәsidir
“әvvәlcәdәn ödәnilmiş mәhsulxidmәtlәr" haqqında mәlumatı özündә saxlayan әnәnәvi bank kartıdır
istәnilәn tipli sertifikatdır

542 Elektron ödәmә sistemi hansı tәlәblәrin yerinә yetirilmәsinә zәmanәt vermәlidir?

•

mәxfilik
bütün cavablar doğrudur
tranzaksiyaların maya dәyәrinin minimumlaşdırılması
tәhlükәsizlik
autentifikasiya

543 İstifadәçinin identifikasiyası olmadan әmәliyyatlar keçirmәyә imkan verәn sistem necә adlanır?

•

şifrәli
qeyrianonim
mәxfi
tam
anonim

544 Kart әsaslı ödәmә sistemlәrinә aid olmayanı seçin.

•

Visa Cash
CLİP
Rapida
Mondex
Proton

545 Elektron ödәmә sisteminin kağız ödәmә sisteminә nәzәrәn üstünlüklәrinә aid deyil:

•

ödәmәnin yerinә yetirilmәsi vaxtının qısaldılması
tranzaksiya xәrclәri sәviyyәsinin qalxması
texniki vә әmәliyyat risklәrinin aşağı düşmәsi
tranzaksiya xәrclәri sәviyyәsinin enmәsi
tәhlükәsizliyin yüksәk sәviyyәdә olması

546 Әsas iqtisadi amillәrә aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
milli gәlirin paylanma forması
milli gәlirin miqdarı
turizm mal vә xidmәtlәrinin qiymәti
adambaşına düşәn gәlirin miqdarı

547 Әsas iqtisadi amillәrә aiddir:

•

әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi
adambaşına düşәn gәlirin miqdarı
yaxşı iqlim vә komfortlu tәbii şәraitin olması
turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi
әhalinin sayı vә tәrkibi

548 Turizm mәhsuluna olan tәlәbata tәsir edәn demoqrafik amillәrә aiddir:
ailә sayı vә tәrkibi

•

şәhәr vә kәnd әhalisinin nisbәti
әhalinin cinsyaş strukturu
Bütün cavablar doğrudur
әhalinin sayı vә tәrkibi

549 Turizm mәhsuluna olan tәlәbata tәsir edәn iqtisadi amillәrә aiddir:

•

ölkәdә ümumi iqtisadi vәziyyәt
Bütün cavablar doğrudur
әhalinin pul gәliri
inflyasiyanın sәviyyәsi
mәhsul vә xidmәtlәrin qiymәtlәri vә turmәhsulun qiymәti

550 Turizm mәhsuluna olan tәlәbata tәsir edәn siyasi amillәrә aiddir:

•

ölkәlәr arasında dostluq, mehriban qonşuluq, dinc münasibәtlәr
Bütün cavablar doğrudur
turistlәrin yaşadıqları ölkәnin daxili siyasi stabilliyi
turizm mübadilәsi üzrә dövlәtlәrarası vә hökumәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri
turistlәri qәbul edәn ölkәnin daxili siyasi stabilliyi

551 Turizm mәhsuluna olan tәlәbata tәsir edәn sosialiqtisadi amillәrә aiddir:

•

vәtәndaşların ölkә daxilindә vә bütün dünya üzrә xarici sәyahәtlәrinә imkan verәn sosial azadlıq vә
hüquqlarının olması
Bütün cavablar doğrudur
әhalinin әsas kütlәsinin yaşayış sәviyyәsi
turizmin iqtisadi әlverişliliyi
beynәlxalq әmәk bölgüsü әsasında dövlәtlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin fәallaşması

552 Turizm mәhsuluna olan tәlәbata tәsir edәn tәbiiekoloji amillәrә aiddir:

•

ekoloji vәziyyәtin yaxşı olması
Bütün cavablar doğrudur
yaxşı iqlim vә komfortlu tәbii şәraitin olması
tәbiәt obyektlәrinin tәmiz vә yararlı vәziyyәtdә olması
landşaftların vә tәbiәtin diqqәtәlayiq yerlәrinin olması

553 Turizm mәhsuluna olan tәlәbata tәsir edәn amil deyil?

•

sosial
demoqrafik
bioloji
tәbiiiqlim
iqtisadi

554 Turizm mәhsuluna olan tәlәbata tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

tәbiiiqlim
demoqrafik
Bütün cavablar doğrudur
iqtisadi
sosial

555 Turizm mәhsulunu başqa mәhsulların istehsalından fәrqlәndirәn әlamәt hansıdır?

•

•

Bütün cavablar doğrudur
Turizmi istehlak etmәk üçün sәyahәt etmәk lazımdır
Turizm mәhsulunun alınması ilә onun istehlakı arasında zaman vә mәkan fәrqi vardır
Turizm mәhsulu yerli әhali vә turistlәr tәrәfindәn istehlak olunur
Turizm mәhsulunu әldә etmәmişdәn müqayisә etmәk çox çәtindir

556 Halhazırda turizmin hansı növlәri mövcuddur? 1. funksional. 2. alternativ. 3. sәyahәt. 4.
elektron.

•

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

557 Galileo sistemi neçәnci ildә yaradılıb?

•

1990cu
1987ci
1998ci
1997ci
1978ci

558 Şәbәkә otellәri üçün, adәtәn, hansı avtomatik idarәetmә sistemlәrindәn istifadә edilir?
1. FIDELIO 2. AMADEOS 3. GALILEO 4. SABRE 5. EPITOME

•

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

559 Otel komplekslәrinin avtomatik idarәetmә sistemi hansı prinsip әsasında qurulmuşdur?

•

Müddәtli
Funksional
Modul
Vahid
İyerarxiya

560 Otel komplekslәrinin avtomatik idarәetmә sisteminә daxil olan modulları seçin. 1. Qәbul vә
yerlәşdirmә xidmәtlәri. 2. Rekvizitlәr. 3. Nömrә fondunun inzibatçısı. 4. Bronlaşdırma xidmәtlәri. 5.
Sәnәd massivlәri.

•

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

561 Otel komplekslәrinin avtomatik idarәetmә sisteminә daxil olan modullara aiddir: 1. Mәrtәbәlәr
üzrә növbәtçilәr. 2. İnformasiya tәhlükәsizliyi. 3. Qulluqçu xidmәtlәri. 4. Sәnәd dövriyyәsi. 5. Soraq
mәlumat vә digәr xidmәtlәr.
2, 3, 4

•

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

562 Otel komplekslәrinin avtomatik idarәetmә sisteminә daxil olan modullara aid deyil:

•

Mühasibat proqramı
Bronlaşdırma xidmәtlәri
Soraqmәlumat vә digәr xidmәtlәr
Qulluqçu xidmәtlәri
Mәrtәbәlәr üzrә növbәtçilәr

563 Otellәrdә yerlәrin bronlaşdırılma üsullarına aiddir:

•

faks, telefon
növbәtçilik
xüsusi blanklar, rekvizitlәr
nömrә fondunun uçotu, seçim
qulluqçu xidmәtlәri

564 İlk dәfә “Kompüter Bronlaşdırma Sistemi” nә zaman yaradılıb?

•

1970ci ildә
1963cü ildә
1980ci ildә
1965ci ildә
1960cı ildә

565 İlk dәfә “Kompüter Bronlaşdırma Sistemi” harada yaradılıb?

•

Avropa vә ABŞda
İngiltәrәdә
Asiyada
Rusiyada
İspaniyada

566 Bronlaşdırma sistemlәrinә aiddir: 1. FIDELIO 2. AMADEOS 3. SABRE 4. EPITOME
5. WORLDSPAN

•

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

567 Bronlaşdırma sistemlәrinә aid deyil:

•

WORLDSPAN
FIDELIO
AMADEOS
GALILEO
SABRE

568 Bronlaşdırma sistemlәrinә aid olmayanları seçin: 1. FIDELIO 2. AMADEOS 3. SABRE 4.

EPITOME 5. WORLDSPAN

•

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

569 Reservisor sisteminin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

agentlәr işlәrinin çoxunu әllә yerinә yetirirlәr
agentlәr kağız sәnәdlәri doldurarkәn çoxlu vaxt sәrf etmәli olurlar
agentlәr mәlumatları telefonla göndәrirlәr
agentlәr sifarişlәri telefonla alırlar
agentlәr işlәrinin çoxunu avtomatik yerinә yetirirlәr

570 Aviauçuşların, mehmanxana, avtomobil, dәmiryol daşınmaları, bәrә vә kruizlәrin
bronlaşdırılması sistemidir:

•

WORLDSPAN
AMADEUS
GALILEO
SABRE
EPITOME

571 IBM vә Airlines aviakompaniyası Sabre sistemini nә zaman yaratdı?

•

70ci illәrdә
60cı illәrdә
50ci illәrdә
90cı illәrdә
80ci illәrdә

572 Galileonun milli distributeridir:

•

Türkmәnistan
Latviya
Norveç
İtaliya
Özbәkistan

573 Gets kompüter bronlaşma sistemi Galileoya neçәnci ildә qoşuldu?

•

1997ci
1996cı
2000ci
1999cu
1992ci

574 Galileonun milli distributeri deyil:

•

Qırğızıstan
Türkmәnistan
Gürcüstan
Rusiya

Litva

575 Amadeus Amerika bronlaşdırma sistemi Sistem One ilә neçәnci ildә birlәşdi?

•

1965ci
1995ci
1990cı
1968ci
1970ci

576 Amadeus sistemi neçәnci ildә hazırlanmışdır?

•

1998ci
1987ci
1970ci
1992ci
1960cı

577 Neçәnci ildә Sabre sistemi interaktiv oldu?

•

1960cı
1965ci
1990cı
1980ci
1970ci

578 Daxil olma mәhdudlaşdırılmayan informasiya resurslarının siyahısına daxildir: 1.istehsal
obyektlәrinin, vәtәndaşların vә bütövlükdә әhalinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün zәruri olan
digәr informasiyanı saxlayan sәnәdlәr 2.resursları satma, bağışlama, dәyişmә haqqında sәnәdlәr.
3.dövlәt sirrinә aid olan mәlumatlar istisna olmaqla iqtisadiyyatın vәziyyәti vә әhalinin tәlәbatları
haqqında informasiyanı saxlayan sәnәdlәr. 4.vәtәndaşların hüquq, azadlıq vә öhdәçiliklәrinin
reallaşdırılması üçün ictimai maraq kәsb edәn sәnәdlәr. 5.resursları digәr şәxslәrin istifadәsinә vermә
haqqında sәnәdlәr

•

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

579 Konfidensial xarakterli mәlumatların siyahısına daxildir: 1.Fәrdi verilәnlәr. 2.Professional
fәaliyyәtlә bağlı mәlumatlar . 3.Dövlәt sirri. 4.Gizli yazışmalar. 5.Kommersiya vә xidmәt sirri.
6.Qanunvericiliklә bağlı informasiya resursları.

•

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

580 Konfidensial xarakterli mәlumatların siyahısına daxil deyil: 1.Fәrdi verilәnlәr. 2.Professional
fәaliyyәtlә bağlı mәlumatlar. 3.Dövlәt sirri. 4.Gizli yazışmalar. 5.Kommersiya vә xidmәt sirri.
6.Qanunvericiliklә bağlı informasiya resursları.

•

3, 6

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

581 Kommunikasiya texnologiyalarının kömәyi ilә böyük tәşkilatlarda yerlәşәn çox saylı
kompüterlәrin hesablama vә yaddaş resurslarının klasterlәşmәsi vә virtuallaşdırılmasını hәyata
keçirmәklә, istifadәçilәrin verilәnlәrinin emalı vә yadda saxlanmasına xidmәt edәn hesablama sistemi
necә adlanır?

•

Neyroşәbәkә texnologiyaları
Hard Computing
Nanotexnologiyaları
Cloud Computing
Soft Computing

582 Cloud Computing sistemi tәyinatına görә hansı növlәrә ayrılır? 1.Ümumi tәyinatlı. 2.Xüsusi
tәyinatlı. 3.Özәl tәyinatlı. 4.Mürәkkәb . 5.Hibrid

•

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

583 İnternetresursların tәsnifat meyarlarına aid olanı seçin. 1.Struktur tәşkili . 2.Portal. 3.Mәqsәdli
tәyinat. 4.Kommersiya istiqamәti.5.Websәhifәlәrin seçilmiş nüsxәlәri. 6.Daxil olmanın tipi

•

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

584 Sponsor şirkәtlәrin müsbәt xarakteristikalarını dәstәklәyir

•

korporativ nümayәndәlik
sahә informasiya portalı
korporativ sayt
sponsor layihәsi
kommersiya saytı

585 Websayta daxil olmanın tipi meyarına görә informasiya resurslarının növlәri hansıdır?
1.ictimailәşmiş. 2.korporativ. 3.şәbәkәdaxili. 4.kommersiya. 5.sponsor layihәsi. 6.әlavә şәbәkә .

•

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

586 Auditoriya ilә qarşılıqlı tәsir meyarına görә saytların hansı növlәri vardır? 1.informativ.
2.korporativ. 3.interaktiv. 4.şәbәkәdaxili. 5.kommersiya.
3, 4

•

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

587 Struktur tәşkili meyarına görә saytların bir növü olan İnformasiya saytına nә daxildir? 1.Hәr
hansı predmet sahәsi.2.Sorğu. 3.Sifarişlәr sistemi.4.Sәsvermә.5.Mәhsulların kataloqu.6.Poçt
göndәrişlәri haqqında informasiya.

•

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

588 Mәqsәdli tәyinat meyarına görә saytların bir növü olan İnformasiya saytına nә daxildir? 1.kütlәvi
informasiya vasitәlәri. 2.axtarış sistemlәri. 3.online informasiya ağentliyi. 4.sosial şәbәkәlәr. 5.şәbәkә
nәşrlәri

•

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

589 Elektron vә digәr vasitәlәrin kömәyilә fәrdi daxil olmanın tәmin edildiyi, sistem vә ya metodik
şәkildә tәşkil edilmiş ayrıayrı sәnәdlәrin, verilәnlәrin vә digәr informasiyanın seçimidir:

•

Portal
İnformasiya massivi
İnformasiya mәhsulu
Hesablama buludu
Sәnәd dövriyyәsi

590 Mәqsәdli tәyinat meyarına görә saytların bir növü olan Kommunikasiya saytlarına nә daxildir?

•

tanışlıq saytları
forumlar
sosial şәbәkәlәr
Bütün variantlar doğrudur
elan lövhәlәri

591 Vahid informasiya mәkanını tәşkil edәn komponentlәr hansılardır? 1.Uyğun informasiya
daşıyıcılarında qeydә alınmış mәlumatları, bilik vә verilәnlәri saxlayan informasiya resursları.
2.telefon danışıqlarını, poçt göndәrişlәrini, teleqraf vә digәr mәlumatları özündә saxlayan mәlumatlar.
3.proqramtexniki vasitәlәri vә tәşkilatinormativ sәnәdlәri özündә saxlayan uyğun informasiya
texnologiyaları әsasında informasiya resurslarına daxil olmanı tәmin edәn vәtәndaşların vә
tәşkilatların informasiyanın qarşılıqlı tәsir vasitәlәri.4.faydalı modelin vә ya sәnaye obrazı haqqında
rәsmi informasiyanın nәşrinә qәdәr ixtiranın mahiyyәti haqqında mәlumatlar

•

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

592 Verilәnlәr bazaları vә banklarından, texnologiyaların tәşkili vә istifadәsindәn, vahid prinsiplәr
әsasında fәaliyyәt göstәrәn, tәşkilatlarla vәtәndaşların ümumi qaydalar üzrә qarşılıqlı informasiya
tәsirini vә onların informasiya tәlәbatlarını tәmin edәn informasiyatelekommunikasiya sistem vә
vasitәlәrindәn ibarәt topludur:

•

Ümumdünya informasiya resursları
Vahid informasiya mәkanı
Konfidensial informasiya
İnformasiyatekekommunikasiya sistemi
İnformasiya sistemlәri

593 Azәrbaycan qanunvericiliyinә uyğun olaraq daxil olma mәhdudlaşdırılan sәnәdlәşdirilmiş
informasiyadır:

•

Dövlәt sirri
Konfidensial informasiya
Özәl informasiya resursları
Vahid informasiya mәkanı
Açıq daxil olmaya malik informasiya resursu

594 Dövlәtin hәrbi, xarici siyasәt, iqtisadi, kәşfiyyat, әkskәşfiyyat vә әmәliaxtarış fәaliyyәtindә özü
tәrәfindәn mühafizә olunan vә yayılması Azәrbaycanın tәhlükәsizliyinә zәrәr verәcәk mәlumatlar
nәdir?

•

Dövlәt sirri
Kommersiya sirri
Açıq daxil olmaya malik informasiya resursu
Konfidensial informasiya
Fәrdi verilәnlәr

595 İnformasiya resurslarının hüquqi rejimi sahibinә hansı imkanı verir?

•

resursları digәr şәxslәrin istifadәsinә vermә
Bütün cavablar doğrudur
resurslara daxil olmanı mәhdudlaşdırma
resursların istifadәsindәn müәyyәn gәlir әldә etmә
resursları satma, bağışlama, dәyişmә

596 ...  ölkәnin әmәk qabiliyyәtli әhalisinin daha fәal vә yüksәk kvalifikasiyalı hissәsinin bilavasitә
intellektual fәalyyәtinin mәhsuludur, ayrıayrı sәnәdlәr vә sәnәd massivlәri, kitabxana, arxiv, fond,
verilәnlәr bankı vә digәr informasiya sistemlәrindәki sәnәdlәr vә sәnәd massivlәridir.

•

Informasiya xidmәtlәri
Verilәnlәr bazası
İnformasiya resursları
İnformasiya sistemlәri
Şәbәkә resursları

597 ... hesablama buludlarının abonenti istәnilәn şirkәt vә istifadәçi ola bilәr vә istifadә qiymәtinә
görә münasib olan, digәr hesablama sistemlәrindә hәllәri mümkün olmayan mәsәlәlәrin hәllini, böyük
miqyaslanma imkanlı vebsaytların vә ya biznezsistemlәrinin yaradılmasını tәklif edir.

•

Xüsusi tәyinatlı
Ümumi tәyinatlı
Hibrid

Mürәkkәb
Özәl tәyinatlı

598 ... hesablama buludları – korporativ tәşkilatlar, ofislәr vә bölmәlәr daxilindә yaradılır, qapalı
daxili şәbәkәnin hüdudundan kәnara çıxılmır, daha yüksәk müdafiә sәviyyәsini tәmin edir.

•

Ümumi tәyinatlı
Özәl tәyinatlı
Xüsusi tәyinatlı
Hibrid
Mürәkkәb

599 ... hesablama buludları özәl vә ümumi tәyinatlı hesablama buludlarının üstün cәhәtlәrini özündә
birlәşdirir.

•

Özәl tәyinatlı
Hibrid
Ümumi tәyinatlı
Mürәkkәb
Xüsusi tәyinatlı

600 İnternetin әsas informasiya mәnbәlәri olub, hipermәtn sәnәdlәrini özündә saxlayan fayllar necә
adlanır?

•

Websayt
Websәhifәlәr
Hipermәtni nişanlama dili
Telekonfranslarda vә forumlarda nәşrlәr
Portal

601 Birbiri ilә mәnaca әlaqәdә olan vә eyni bir serverdә yerlәşәn Websәhifәlәr toplusu necә adlanır?

•

Websayt
Hipermәtni nişanlama dili
Websәhifәlәrin seçilmiş nüsxәlәri
Telekonfranslarda vә forumlarda nәşrlәr
Portal

602 İnformasiyanın ilkin axtarış mәnbәyi olub, istifadәçilәr üçün әlavә xidmәtlәri özündә saxlayan
websayt necә adlanır?

•

Musiqili informasiya resursu
Websәhifәlәrin seçilmiş nüsxәlәri
Portal
Telekonfranslarda vә forumlarda nәşrlәr
Websәhifәlәr

603 İnternetin bu resursları istifadәçilәrә maraqlı olan mövzular әtrafında infor
masiya mübadilәsi
aparmağa imkan verir:

•

Musiqili informasiya resursu
Websәhifәlәrin seçilmiş nüsxәlәri
Telekonfranslarda vә forumlarda nәşrlәr
Websәhifәlәr
Portal

604 Struktur tәşkili meyarına görә saytların hansı növlәri vardır? 1.«Vizitka» . 2.Tәtbiqi. 3.Promouşn
sayt . 4.Tәqdimat. 5.Elektronmağaza. 6.Әylәncәli

•

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

605 Mәqsәdli tәyinat meyarına görә saytların hansı növlәri vardır? 1.«Vizitka» . 2.Tәtbiqi.
3.Promouşnsayt . 4.Tәqdimat. 5.Elektronmağaza. 6.Әylәncәli

•

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

606 İnformasiya saytlarına nә daxildir?

•

hәr hansı predmet sahәsi, xidmәt, sorğu, sәsvermә, poçt göndәrişlәri haqqında, şirkәt vә göstәrilәn
xidmәtlәr haqqında ümumi informasiya
elektron mağaza, sifarişlәr sistemi, kommunikasiya xidmәtlәri, elektron sәnәd dövriyyәsi, online
danışıqlar
axtarış sistemlәri, online kitabxanalar
mәhsulların kataloqu, prayslist, sifarişlәr sistemi
ayrıca bir mәhsulun, xidmәtin vә ya hadisәnin reklamı

607 Promouşnsayta nә daxildir?

•

hәr hansı predmet sahәsi, xidmәt, sorğu, sәsvermә, poçt göndәrişlәri haqqında, şirkәt vә göstәrilәn
xidmәtlәr haqqında ümumi informasiya
ayrıca bir mәhsulun, xidmәtin vә ya hadisәnin reklamı
mәhsulların kataloqu, prayslist, sifarişlәr sistemi
axtarış sistemlәri, online kitabxanalar
elektron mağaza, sifarişlәr sistemi, kommunikasiya xidmәtlәri, elektron sәnәd dövriyyәsi, online
danışıqlar

608 Elektronmağaza saytına nә daxildir?

•

mәhsulların kataloqu, prayslist, sifarişlәr sistemi
axtarış sistemlәri, online kitabxanalar
elektron mağaza, sifarişlәr sistemi, kommunikasiya xidmәtlәri, elektron sәnәd dövriyyәsi, online
danışıqlar
ayrıca bir mәhsulun, xidmәtin, hadisәnin reklamı
hәr hansı predmet sahәsi, xidmәt, sorğu, sәsvermә, poçt göndәrişlәri haqqında, şirkәt vә göstәrilәn
xidmәtlәr haqqında ümumi informasiya

609 Korporativ nümayәndәlik saytına nә daxildir?

•

ayrıca bir mәhsulun, xidmәtin, hadisәnin reklamı
elektron mağaza, sifarişlәr sistemi, kommunikasiya xidmәtlәri, elektron sәnәd dövriyyәsi, online
danışıqlar
mәhsulların kataloqu, prayslist, sifarişlәr sistemi
axtarış sistemlәri, online kitabxanalar
hәr hansı predmet sahәsi, xidmәt, sorğu, sәsvermә, poçt göndәrişlәri haqqında, şirkәt vә göstәrilәn
xidmәtlәr haqqında ümumi informasiya

610 Tәtbiqi sayta nә daxildir?

•

axtarış sistemlәri, online kitabxanalar
elektron mağaza, sifarişlәr sistemi, kommunikasiya xidmәtlәri, elektron sәnәd dövriyyәsi, online
danışıqlar
hәr hansı predmet sahәsi, xidmәt, sorğu, sәsvermә, poçt göndәrişlәri haqqında, şirkәt vә göstәrilәn
xidmәtlәr haqqında ümumi informasiya
ayrıca bir mәhsulun, xidmәtin, hadisәnin reklamı
mәhsulların kataloqu, prayslist, sifarişlәr sistemi

611 Kommersiya istiqamәti meyarına görә informasiya resurslarına daxil deyil:

•

kommunikasiya saytı
kommersiya saytı
sponsor layihәsi
sahә informasiya portalı
korporativ sayt

612 Şirkәtin missiyasını, biznesin tәşkili prinsiplәrini, personala münasibәtdә siyasәti vә partnyorları
әks etdirir:

•

korporativ sayt
korporativ nümayәndәlik
kommersiya saytı
sponsor layihәsi
sahә informasiya portalı

613 Asılı olmayan ekspertlәrin rәylәrini, dövlәt mәnbәlәrindәn alınan informasiyanı әks etdirir:

•

sahә informasiya portalı
korporativ sayt
korporativ nümayәndәlik
kommersiya saytı
sponsor layihәsi

614 İnformasiya resurslarının mövzu üzrә növlәrini seçin.

•

Fәrdi verilәnlәr, tәhsil, qrafik
Qanunvericilik, statik, tәhsil
Dövlәt sirri, fәrdi verilәnlәr, kommersiya sirri
Mәtni, qrafik, miltimedia
Mәtni, statik, kommersiya sirri

615 İnformasiya resurslarının tәsvir üsuluna görә növünü seçin.

•

tәhsil
qrafik
fәrdi verilәnlәr
kommersiya sirri
statik

616 İnformasiya resurslarının daxil olma mәhdudiyyәtinә görә növünü seçin.

•

mәtni
qanunvericilik
dövlәt sirri

•

tәhsil
multimedia

617 İnformasiya resurslarının daxil olma mәhdudiyyәtinә görә hansı növlәri vardır?

•

Fәrdi verilәnlәr, tәhsil, qrafik
Dövlәt sirri, fәrdi verilәnlәr, kommersiya sirri
Mәtni, qrafik, miltimedia
Qanunvericilik, statik, tәhsil
Mәtni, statik, kommersiya sirri

618 İnformasiya resurslarının tәsvir üsuluna görә hansı növlәri vardır?

•

Mәtni, statik, kommersiya sirri
Mәtni, qrafik, miltimedia
Dövlәt sirri, fәrdi verilәnlәr, kommersiya sirri
Qanunvericilik, statik, tәhsil
Fәrdi verilәnlәr, tәhsil, qrafik

619 Elektron tәhsil resurslarının mәqsәdli auditoriyasına daxil deyil:

•

mәktәblilәr
ixtisaslaşma sistemi
magistrlar
mütәxәssislәr
bakalavrlar

620 Distant tәhsilin mәnfi cәhәtidir:

•

Distant tәhsil ümumiyyәtlә hәr hansı tәhsil almaq imkanları olmayan şәhәr vә ölkәlәr üçün әvәzedilmәzdir
Asan әldә edildiyi üçün adәtәn distant tәhsil sәhvәn müәyyәn bir xarici tәhsil almaq imkanı kimi başa
düşülür
Distant tәhsil vaxtının çoxunu işdә, uşaqlarla vә ya ailәsi ilә keçirәn insanlar üçün yeni biliklәr vә
bacarıqlar әldә etmәk üçün yeganә mümkün vasitәdir
Distant tәhsil proqramları әnәnәvi sistem üzrә aparılan analoji tәhsil kurslarından xeyli ucuzdur
Distant tәhsil mobildir

621 Distant tәhsilin müsbәt cәhәtidir:

•

Distant tәhsil ümumiyyәtlә hәr hansı tәhsil almaq imkanları olmayan şәhәr vә ölkәlәr üçün әvәzedilmәzdir
Tәlim kursları kifayәt qәdәr interaktiv olmur
Asan әldә edildiyi üçün adәtәn distant tәhsil sәhvәn müәyyәn bir xarici tәhsil almaq imkanı kimi başa
düşülür
Tәlim vә imtahan telekonfranslarının tәşkili üçün müxtәlif ölkәlәrin telefon xәtlәrinin keçiricilik
qabiliyyәti kifayәt etmәyә bilәr
Tәlәbәlәrin tәhsil sәviyyәsindә vә peşәkar tәcrübәsindә fәrdi fәrqlәri nәzәrә almağa imkan vermir

622 Distant tәhsil vasitәsilә hansı tәhsil növlәri üzrә oxumaq olmaz?

•

ali tәhsil almaq
ibtidai tәhsil almaq
orta tәhsil almaq
xarici dil öyrәnmәk
ixtisas kurslarında oxumaq

623 Distant tәhsil vasitәsilә hansı tәhsil növlәri üzrә oxumaq olar?

•

ali tәhsil almaq
Bütün cavablar doğrudur
xarici dil öyrәnmәk
MBA proqramı üzrә tәlim kursu keçmәk
ixtisas kurslarında oxumaq

624 Distant tәhsil texnologiyaları әsasında tәhsil sistemi hansı vacib xüsusiyyәti qazanır?

•

tәhsil prosesinin tәşkilindә maddi xәrclәrinin optimallaşdırılması
tәhsilin açıq vә sadә olması
Bütün cavablar doğrudur
tәhsil alma prosesinin fasilәsizliyi
tәhsilin keyfiyyәtinin artırılması

625 Distant tәdrisin yaradılması aspektlәrinә aid deyil:

•

hüquqi tәminat
funksional tәminat
texniki tәminat
linqvistik tәminat
tәdrismetodoloji tәminat

626 Distant tәdris mәsәlәlәrinә aiddir:

•

istifadәçilәrlә interfeysin yaradılması
Bütün cavablar doğrudur
tәdris materiallarının bazası vә şәbәkә kurslarının yaradılması
distant tәdris komponentlәrinin inteqrasiyasının tәmin edilmәsi
uzaq mәsafәdә yerlәşәn laboratoriyaların texniki vasitәlәrinә müraciәt

627 Elektron tәhsil resurslarının formalarına aid olanları seçin. 1. viktorinalar. 2. praktikumlar. 3.
telekommunikasiya layihәlәri. 4. tapşırıq vә mәsәlәlәr topluları. 5. virtual sәyahәtlәr.

•

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

628 Elektron tәhsil resurslarının formalarına aiddir: 1. distant tәlim. 2. praktikumlar. 3. olimpiadalar.
4. tapşırıq vә mәsәlәlәr topluları. 5. telekonfranslar. 6. virtual mәslәhәt mәrkәzlәri.

•

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

629 Yayılma texnologiyasına görә elektron tәhsil resurslarının növlәrinә aiddir: 1. Lokal. 2. Şәbәkә.
3. Test tapşırıqları. 4. Qarışıq. 5. Paylaşdırma.
1, 3, 5
2, 4, 5
1, 2, 5
2, 3, 4

•

•

1, 2, 4

630 Struktur әlamәtә görә elektron tәhsil resurslarının hansı növlәri vardır? 1. bircildli nәşr 2. audio
vasitәlәr 3. çoxcildli nәşr 4. mәsәlәlәr toplusu 5. elektron nәşr

•

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

631 İnformasiyanın tәbiәtinә görә elektron tәhsil resurslarının növlәrinә aid olmayanları seçin.
1. praktikumlar. 2. audio. 3. multimedia. 4. müntәxәbatlar. 5. qrafika.

•

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

632 İnformasiyanın tәbiәtinә görә elektron tәhsil resurslarının növlәrinә aid olanları seçin.
1. praktikumlar. 2. audio. 3. multimedia. 4. müntәxәbatlar. 5. qrafika.

•

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

633 Öyrәdici elektron tәhsil resurslarına aiddir: 1. praktikumlar. 2. dәrs vәsaitlәri. 3. metodik
göstәrişlәr. 4. dәrsliklәr. 5. tapşırıq vә mәsәlәlәr topluları.

•

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

634 Kömәkçi elektron tәhsil resurslarına aiddir: 1. praktikumlar. 2. tәdris planları. 3. metodik
göstәrişlәr. 4. dәrsliklәr. 5. tapşırıq vә mәsәlәlәr topluları. 6. müntәxәbatlar.

•

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

635 Funksional әlamәtә görә elektron tәhsil resurslarının növlәrinә aid deyil:

•

test proqramları
istәnilәn audiovideo vasitәlәri
metodik göstәrişlәr
dәrs vәsaitlәri
praktikumlar

636 Elektron tәhsil resurslarının formalarından biridir:

•

Maşın tәrcümәsi
Dinamik interaktiv xәritәlәr
Biblioqrafik göstәrici
Elektron poçt
Verilәnlәr bazası

637 İnformasiyanın tәbiәtinә görә elektron tәhsil resurslarının növlәrinә aid deyil:

•

multimedia
test proqramları
audio
mәtn
qrafika

638 Funksional әlamәtә görә elektron tәhsil resurslarının növlәrinә aiddir:1. tәdris planları 2. mәtnlәr
3. metodik göstәrişlәr 4. dәrsliklәr, dәrs vәsaitlәri 5. multiedia vasitәlәri

•

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

639 Funksional әlamәtә görә elektron tәhsil resurslarının hansı növlәri vardır? 1. tәdrismetodik 2.
öyrәdici 3. qrafika 4. kömәkçi 5. audio

•

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

640 egovernmentin yaradılmasının üstün cәhәtlәrindәndir: 1. ölkәdә korrupsiyanın aradan
qaldırılması. 2. şәbәkәdә informasiya tәhlükәsizliyinin tәmini. 3. informasiya texnologiyalarının
dövlәt idarәetmәsindә tәtbiqi. 4. vәtәndaşların dövlәt orqanlarının fәaliyyәti haqqında daha çox
mәlumatlandırılması. 5. xüsusi proqram tәminatından istifadә olunması.

•

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

641 Dövlәt idarәçiliyindә baş verәn neqativ halların әksәriyyәtinin aradan qaldırılmasında әn başlıca
vәzifәlәrdәn biri hansıdır?

•

insan amilinin vә onun şüurunun bu prosesә hazırlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
mövcud idarәetmә formalarının yenilәnmәsi
dövlәt mәmurları tәrәfindәn hüquqi qaydalara riayәt edilmәsi
korrupsiya üzәrindә nәzarәtin düzgün tәşkili
bürokratik әngәllәrin aradan qaldırılması

642 Elektron hökumәtin vә idarәetmәnin tәtbiqindә geniş istifadә olunan portallarda hansı cәhәtlәr öz

әksini tapmalıdır?

•

birbaşa dövlәt vә hökumәt idarәsi ilә әlaqәnin qurulmasına imkan verәn, tәşkilat vә vәtәndaşlar üçün
vahid pәncәrә
müxtәlif dövlәt vә hökumәt idarәlәrindә qәbula yazılış vә әrizәlәrin verilmә imkanı
elektron sәnәdlәrin әldә olunma imkanı
bütün dövlәt xidmәtlәri haqqında әtraflı informasiya
bütün variantlar doğrudur

643 Elektron hökumәt vә idarәetmәnin tәşkili sahәsindә ciddi problemlәrin aradan qaldırılması
mәqsәdilә yaradılmış çoxfunksiyalı mәrkәzlәrdә hansı tәlәblәr tәmin edilmәlidir? 1.yerli vә dövlәt
orqanları, idarәlәri vә tәşkilatlarla qarşılıqlı әlaqәlәrin qurulması. 2.qanunvericiliyә dәyişikliklәrin
daxil edilmәsi. 3.bir pәncәrә sisteminin tәlәblәrinә tam riayәt olunması. 4.şәbәkәdәn yeni istifadә
qaydalarının tәyini. 5.bütün mәrkәzlәrdә ümumi qәbul edilmiş standartların keyfiyyәtinin tәmini

•

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

644 Portalın fәaliyyәti vә inkişafı barәdә analitik vә statistik mәlumatları özündә әks etdirәn aylıq
bülletenlәrdә nә haqqında informasiya çap olunur?

•

әmlak vә vergi münasibәtlәri
bütün cavablar doğrudur
dövlәt qulluğu, mәşğulluq
pensiya vә sosial müavinәt
hüquq mühafizә, tәlәbә qәbulu

645 Azәrbaycan adlarının mәnası barәdә mәlumatın verilmәsi üzrә xidmәtin icraçısı hansı tәşkilatdır?

•

Vergilәr Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi
Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Dövlәt Sosial Müdaﬁә Fondu
Daxili İşlәr Nazirliyi

646 Sığorta edәnin uçot nömrәsinin öyrәnilmәsi, mәcburi dövlәt sosial sığortasına cәlb olunan gәlirlәr
vә ödәnilmiş mәcburi dövlәt sosial sığorta haqqı barәdә mәlumatın әldә edilmәsi, pensiya kapitalı
barәdә mәlumat vә pensiya kalkulyatoru üzrә xidmәtin icraçısı hansı tәşkilatdır?

•

Daxili İşlәr Nazirliyi
Dövlәt Sosial Müdaﬁә Fondu
Әdliyyә Nazirliyi
Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi

647 VÖENә görә ödәyicinin axtarılması üzrә xidmәtin icraçısı hansı tәşkilatdır?

•

Daxili İşlәr Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi
Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Dövlәt Sosial Müdaﬁә Fondu

648 Dövlәt qulluqçularının fәaliyyәtindә әhaliyә münasibәtdә vәtәndaş mәmnunluğunun tәmin
edilmәsinә xidmәt edәn yeni yanaşma forması necә adlanır?

•

“ASAN xidmәt”
Çağırış mәrkәzi
Elektron hökumәt portalı
Bankomat
Elektron ödәmә sistemi

649 “ASAN xidmәt” mәrkәzlәrindә xidmәtin növü deyil:

•

yaşayış yeri üzrә xidmәt
birbaşa (yerindә)
özünәxidmәt
çağırış xidmәti
sәyyar xidmәt

650 “Vәtәndaş mәrkәzә gәlmәdәn İinternet vә ya telefon vasitәsilә bütün xidmәt növlәri, tәlәb edilәn
sәnәdlәr barәdә mәlumat ala, növbә tuta, mәrkәzin fәaliyyәti ilә bağlı irad vә tәkliflәrini, şikayәtlәrini
bildirә bilәr” cümlәsi hansı xidmәt növünә aiddir?

•

birbaşa (yerindә)
ani xidmәt
çağırış xidmәti
sәyyar xidmәt
özünәxidmәt

651 Vәtәndaşların inzibati cәrimәlәri vә mәhkәmә qәrarları üzrә ödәnişlәri bank kartı vasitәsilә
hәyata keçirә bildiyi portal necә adlanır?

•

Elektron ödәmә sistemi
ASAN ödәniş
Bankomat
Elektron hökumәt
ASAN xidmәt

652 Hansı әmәliyyatın gәlәcәkdә “ASAN ödәniş” sisteminin elektron kabinet imkanı üzәrindәn
hәyata keçirilmәsi tәmin olunacaqdır?

•

Tәtbiq edilmiş cәrimәlәr barәdә mәlumat almaq
Kommunal vә digәr ödәnişlәri ödәmәk
Cәrimәlәr vә inzibati tәnbehlәr haqqında mәlumatlara baxmaq
Cәrimәlәr üzrә ödәnişlәri hәyata keçirmәk
İnzibati tәnbeh protokollarının detalları (foto vә video) ilә tanış olmaq

653 “ASAN ödәniş” sisteminin imkanlarına aiddir:

•

Bütün variantlar doğrudur
Elektron kabinet
İnzibati cәrimәlәr üzrә informasiya әldә etmә imkanı
İnzibati cәrimәlәr üzrә qәrarlara etiraz etmә imkanı
Ödәnişin sadә vә tez üsulu

654 Rәqәmsal diplomatiyanın istiqamәti deyil:

•

•

rәsmi mәnbәlәrdәn korrekt olmayan informasiyanın qәbul edilmәsi
tәbii fәlakәtlәrin vә fövqәladә vәziyyәtin baş vermәsi hallarında dövlәtin xaricdәki sәfirliklә tәcili
әlaqәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün İKTnin istifadә olunması
ictimai diplomatiyanın hәyata keçirilmәsi
informasiya, әldә edilmiş biliklәr vә tәcrübә әsasında idarәetmә sahәlәrindә siyasi proqnozlarda vә strateji
planlaşdırmada uğurla istifadә oluna bilәcәk çoxhәcmli informasiyanın tәhlil olunması
sәfir fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi

655 “Elektron formada olan verilәnlәr yığımıdır, digәr verilәnlәrlә mәntiqi әlaqәli olur vә
bu verilәnlәr yığımını yaradan (generasiya edәn) şәxsi birqiymәtli identifikasiya etmәyә imkan verir”
cümlәsi hansı anlayışı ifadә edir?

•

Elektron imza
Elektron rәqәm
Elektron verilәn
Elektron sәnәd
Elektron dövlәt

656 Elektron imza Azәrbaycanda hansı ildәn tәtbiq olunur?

•

2011ci
2015ci
2013cü
2014cü
2012ci

657 Dövlәt idarәetmәsindә hansı dәyәrlәrin nәzәrә alınması mәslәhәt görülmür?

•

Universal tәşkilati
Şәxsi
Sosialsiyasi
Hüquqi
Siyasi

658 1960cı ildә Amerikada tәtbiq olunmuş elektron sәsvermә üsulu hansıdır?

•

mәsafәdәn sәsvermә
perfokartlarla sәsvermә sistemi
optik nömrәlәnmә sistemi
birbaşa elektron qeydiyyatdan keçmә sistemi
İnternet

659 Rәqәmsal demokratiya nәdir?

•

dövlәtdә ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtinә malik şәxslәr vә idarәlәr yığımıdır
elektron hökümәtin tәqdim etdiyi müәyyәn imkanlardan istifadә üsullarıdır
elektron hökumәt çәrçivәsindә vәtәndaşların öz maraqlarının müdafiә vә dövlәtlә әmәkdaşlıq formalarının
tәyinolunma atributudur
informasiya cәmiyyәti üçün xarakterik olan dövlәt idarәetmәsinin hәyata keçirilmә konsepsiyasıdır
hökumәtin vә dövlәtin daha sәmәrәli qarşılıqlı tәsir üsuludur

660 Elektron hökumәtin tәtbiqinin әsas maliyyә mәnbәyi ...

•

dövlәt büdcәsidir
Nazirlәr Kabinetidir
beynәlxalq strukturlardır

transmilli tәşkilatlardır
qeyrihökumәt tәşkialtlarıdır

661 Elektron hökumәtin formalaşması vә inkişaf tәşәbbüsü, informasiya cәmiyyәtinin digәr
komponentlәri kimi üç ictimai sektora – ........., .........., ......... mәxsusdur. 1.biznesә. 2.qeyrihökumәt
tәşkilatlarına. 3.Nazirlәr Kabinetinә. 4.ictimaiyyәtә . 5.beynәlxalq strukturlara. 6.dövlәtә.

•

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

662 Elektron hökumәtin mәqsәdi hansı istiqamәtlәrdә öz әksini tapır? 1.әhaliyә İnternet şәbәkәsindә
inteqrasiya formada xidmәtlәrin tәqdimatı. 2.şәbәkә cinayәtkarlığının aradan qaldırılması.
3.informasiya bәrabәrsizliyinin aradan qaldırılması. 4.kom
püter cinayәtkarları üçün mәsuliyyәtin
qanunvericiliklә tәyini. 5.kompüter tәhsilinin vә şәbәkә etikasının mümkün qәdәr daha geniş tәtbiqi.
6.daha çox vәtәndaşın iştirakını tәmin edәn idarәetmә formalarının yaradılması.

•

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

663 Elektron hökumәtin başlıca funksiyası nәdir? 1.özünün bütün vәtәndaşlarına dövlәt
müәssisәlәrinin bütün xidmәtlәrinә tez, sadә çıxışı tәmin etmәk. 2.kompüter tәhsilinin vә şәbәkә
etikasının mümkün qәdәr daha geniş tәtbiqi. 3.hüquqmühafizә strukturlarında, ixtisaslaşdırılmış
mәhkәmә vә tәhlükәsizlik orqanlarında İT problemlәri üzrә xüsusi orqanların tәşkili. 4.dövlәti idarә
etmәkdә iştirak etmәk kimi konstitusiya hüququnu reallaşdırmaq imkanı vermәk.

•

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

664 Elektron hökumәtin başlıca mәqsәdi nәdir? 1.dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin
artırılması. 2.operativliyin yüksәldilmәsi. 3.şәbәkә cinayәtkarlığının aradan qaldırılması.
4.vәtәndaşlarla, biznes qurumları ilә münasibәtlәrin daha asan, sadә vә şәffaf formada hәyata
keçirilmәsinә nail olunması. 5.kom
püter cinayәtkarları üçün mәsuliyyәtin qanunvericiliklә tәyini

•

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

665 “Governance” konsepsiyasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? 1.idarәetmәnin daha yumşaq,
detallaşmış vә reqlamentlәşmiş olması. 2.idarәetmәnin daha sәrt tәşkil olunması. 3.idarәetmәnin
dövlәt orqanları, assosiasiyalar, vәtәndaş cәmiyyәtlәri vә biznes arasındakı şaquli әlaqәlәrdәn çox
üfüqi әlaqәlәr bazasında fәaliyyәt göstәrmәsi. 4.qeyribәrabәrliyin vә ayrıseçkiliyin tәmini

•

1, 3
1, 4

1, 2
2, 4
2, 3

666 “Governance” konsepsiyası BMT strukturlarında hazırlanmış metodologiyaya uyğun hansı
keyfiyyәt xarakteristikalarını özündә әks etdirmir?

•

tәsirә cavab vermәyә hәssaslıq, operativlik
qeyribәrabәrlik vә ayrıseçkilik
vәtәndaşların vә hakimiyyәtin birgә işi  әmәkdaşlığı
qaydaların aliliyinin tanınması
hakimiyyәtin vә onun qәrarlarının şәffaflığı

667 Rәqәmsal demokratiyanın funksiyalarını seçin.

•

vәtәndaşların yeni fәal sosial mövqeyini formalaşdırır
variantların hamısı doğrudur
elektron hökumәtin tәtbiqini tәşkil edir
dövlәt sәviyyәsindә G2B vә G2C servislәrindәn istifadә edir
siyasi partiyaların vә ictimai tәşkilatların fәaliyyәti kiberfәzaya köçürülür

668 egovernmentin tәşkili ... nәticәsidir.

•

böyük hәcmli verilәnlәrin emalının
İTnin tәtbiqinin
idrak qanunlarından istifadәnin
interaktiv informasiya mübadilәsinin
müasirliyin

669 Bir çox dünya ölkәlәrindә informasiya texnologiyalarının inkişafının, texniki vasitәlәrlә tәminat
sәviyyәsinin yüksәlmәsinin heç dә dövlәt idarәetmәsinin yeni keyfiyyәtlәrlә fәaliyyәtinә gәtirib
çıxarmamasının әsas sәbәblәri hansılardır? 1.dövlәt idarәetmәsinin yeni keyfiyyәt meyarlarına uyğun
qurulmasında әsas indikatorların tәmin edilmәmәsi. 2.siyasi sabitliyin tәmin olunması. 3.sәmәrәli
dövlәt idarә edilmәsinin hәyata keçirilmәmәsi. 4.tәnzimlәmә keyfiyyәtinin aşağı olması. 5.hüquqların
aliliyinin tәmini. 6.korrupsiya üzәrindә nәzarәtin düzgün tәşkil edilmәmәsi.

•

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

670 Elektron hökumәtin tәşkilindә gözlәnilәn nәticәlәrin alınmamasının әsas sәbәbi nәdir?
1.informasiyalaşma layihәlәri mәqsәdilә mәsәlәlәrin düzgün qoyulmaması. 2.xüsusi proqram
tәminatının olmaması. 3.demokratik sәrvәtlәrdәn düzgün istifadә. 4.fәaliyyәtin bütün aspektlәrinin
nәzәrә alınmaması. 5.idarәetmәnin elektron variantının sәmәrәliliyi. 6.informasiya resurslarından vә
elektron imkanlardan qaydasız istifadә

•

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

671 İnformasiyalaşmanın kömәyi ilә dövlәt idarәetmәsinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi üçün hansı

amillәrin mövcudluğu tәlәb olunur? 1.inkişaf etmiş texnoloji infrastruktur. 2.dövlәt orqanlarının
fәaliyyәti haqqında mәlumatların vәtәndaşlar üçün açıq olması. 3.dövlәt idarәetmәsinin bütün
sferalarının informasiyalaşma prosesinә qoşulması. 4.xüsusi proqram tәminatının olması

•

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

672 Elektron hökumәt vә idarәetmәnin yaradılması konsepsiyasının әsas müddәaları hansılardır?
1.elektron hökumәtin vә idarәetmәnin mәqsәd vә vәzifәlәri. 2.informasiyalaşma prosesinin tәmini.
3.elektron dövlәt vә hökumәtin yaradılması istiqamәtlәri. 4.dövlәt orqanlarının fәaliyyәti haqqında
mәlumatların vәtәndaşlar üçün açıq olması. 5.elektron hökumәtin vә idarәetmәnin yaradılması
mәrhәlәlәri

•

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

673 Elektron hökumәtin yaradılması istiqamәtindә qarşıda duran ilkin mәqsәdlәr nәyi әhatә
etmәlidir? 1.demokratik qanunların tәtbiqini. 2.dövlәt idarәçiliyindә yeni keyfiyyәtin әldә olunmasını.
3.hökumәt idarәlәri vә inzibatçılarla vәtәndaşların münasibәtlәrinin yeni, daha mütәrәqqi formalarına
keçidi. 4.inzibati özbaşınalığın qarşısının alınmasını. 5.müasir informasiya texnologiyalarının bütün
imkanlarından istifadәni

•

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

674 Elektron hökumәt vә idarәetmәnin qurulması vә fәaliyyәtinin ilkin mәrhәlәsinә aid olmayanı
seçin.

•

dövlәt strukturları ilә әlaqәlәrin qurulmasında telefon vә digәr mövcud telekommunikasiya vasitәlәrindәn
istifadә
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәtbiqi
sәnәd dövriyyәsinin avtomatlaşdırılması
hәr cür neqativ halların aradan qaldırılması
müxtәlif çoxfunksiyalı mәrkәzlәrin yaradılması

675 ehökumәtin “inkişaf indeksi” (eGovernment index) anlayışı hansı parametrlәrә nәzәrәn tәyin
edilir? 1.Adambaşına düşәn mobil operatorların sayı. 2.Ümumdünya hörümçәk torunda movcud
olma. 3.İnternet istifadәçilәrinin sayı. 4.Telekommunikasiya infrastrukturunun inkişafı. 5.İnsan
kapitalının inkişafı.

•

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

676 Elektron hökumәtin işlәk mexanizmә çevrilmәsi üçün lazım olan әsas komponentlәri hansılardır?

•

Ehökumәt verilәnlәr mәrkәzi
Ehökumәt şlüzü
Ehökumәt portalı
Bütün variantlar doğrudur
Eimza üzrә milli infrastruktur

677 "Elektron hökumәt” portalı (www.egov.az) hansı ildә istifadәyә verilmişdir?

•

2005ci
2015ci
2013cü
2012ci
2014cü

678 Yol hәrәkәti qaydalarının pozuntusu ilә әlaqәdar tәtbiq edilәn cәrimәlәr vә cәrimә balları barәdә
mәlumatlar, PİNә görә fәrdi mәlumatların axtarışı üzrә xidmәtin icraçısı hansı tәşkilatdır?

•

Vergilәr Nazirliyi
Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi
Daxili İşlәr Nazirliyi
Dövlәt Sosial Müdaﬁә Fondu

679 Elektron hökumәtin әhәmiyyәtini ifadә edәn variantları seçin. 1.informasiya tәhlükәsizliyinin
tәmin olunması. 2.elektron xidmәtlәr vasitәsilә istifadәçilәrә tәqdim olunan mәlumatların
hәqiqiliyinin, tamlığının, etibarlılığının vә sәrbәst әldә olunmasının tәmin edilmәsi. 3.istifadәçinin
sorğusuna әsasәn mәlumatların axtarılmasına vә әldә edilmәsinә sәrf olunan vaxtın maksimum
azaldılması. 4.istifadәçinin yerlәşdiyi coğrafi mәkandan asılı olmayaraq ölkәnin bütün әrazisindә
tәqdim olunan elektron xidmәtlәrdәn istifadәnin mümkünlüyü. 5.Azәrbaycanda "elektron hökumәt"
layihәsinin reallaşdırılması mәqsәdilә ixtisaslı kadrlara tәlәbat

•

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

680 Elektron hökumәtin әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir? 1.dövlәt idarәçiliyindә müasir texnologiyaların
tәtbiqini genişlәndirmәklә hәyata keçirilәn fәaliyyәtin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi vә onlardan istifadә
imkanlarının sadәlәşdirilmәsi. 2.dövlәt qurumlarının vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının işinin
sәmәrәliyinin artırılması vә tәqdim olunan elektron xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi. 3.bütün
dövlәt qurumlarının hәlә dә sonadәk Elektron hökumәt quruculuğu prosesinә qoşulmaması.
4.istifadәçilәrә dövlәt qurumları tәrәfindәn tәqdim olunan elektron xidmәtlәrin optimallaşdırılması vә
yerinә yetirilmә prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi. 5.әhalinin İKT imkanları ilә tam tәmin olunmasının
vәtәndaşların maddi durumundan asılılığı

•

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

681 "Elektron hökumәt”in cәmiyyәtimizdә üzlәşdiyi problemlәr hansılardır? 1.istifadәçinin

sorğusuna әsasәn mәlumatların axtarılmasına vә әldә edilmәsinә sәrf olunan vaxtın maksimum
azaldılması. 2.kibermәkanda hüquqi münasibәtlәr, kibercinayәtkarlıq vә kiberterrorizm. 3.coğrafi
mәkandan asılı olmayaraq ölkәnin bütün әrazisindә tәqdim olunan elektron xidmәtlәrdәn istifadәnin
mümkünlüyü. 4.әhalinin genişzolaqlı İnternetlә tәmin olunması. 5.bütün dövlәt qurumlarının hәlә dә
sonadәk Elektron hökumәt quruculuğu prosesinә qoşulmaması. 6.әhalinin İKT imkanları ilә tam
tәmin olunmasının vәtәndaşların maddi durumundan asılılığı

•

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

682 "Elektron hökumәt”in cәmiyyәtimizdә üzlәşdiyi problemlәrә aid olanını seçin. 1.informasiya
tәhlükәsizliyinin tәmin olunması . 2.Azәrbaycanda "elektron hökumәt" layihәsinin reallaşdırılması
mәqsәdilә ixtisaslı kadrlara tәlәbat. 3.dövlәt idarәçiliyindә müasir texnologiyaların tәtbiqi ilә
fәaliyyәtin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi . 4.elektron bank xidmәtlәrinin kifayәt qәdәr inkişaf etmәmәsi.
5.dövlәt qurumlarının vә yerli özünüidarәetmә orqanlarının işinin sәmәrәliyinin artırılması vә tәqdim
olunan elektron xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi. 6.dövlәt qulluqçularının müәyyәn kәsiminin
yuxarı yaşda olması sәbәbilә İKTdәn istifadә etmәmәsi vә xidmәtin tәtbiqindә elektron vasitәlәrә
meyl göstәrmәmәsi

•

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

683 “Trans  Avrasiya Super İnformasiya Magistralı” (TASIM) layihәsinin qarşıya qoyulmuş әsas
vәzifәsi hansıdır?

•

ölkәnin qlobal informasiya mәkanına inteqrasiyasının sürәtlәndirilmәsi
güclü vә dayanıqlı informasiya infrastrukturunun yaradılması hesabına ucuz vә keyfiyyәtli genişzolaqlı
internetә çıxışın tәmin edilmәsi
region ölkәlәri arasında rәqәmsal fәrqin aradan qaldırılması
bütün caavablar doğrudur
eticarәt, ebazar sisteminin inkişaf etdirilmәsi, eticarәt әqdlәrindә iştirak edәn iştirakçıların müdafiәsini
vә tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün qanunvericiliyin inkişaf etdirilmәsi

684 Azәrbaycan Xidmәt vә Qiymәtlәndirmә Şәbәkәsi (Azerbaijan Service and Assessment Network)
nә demәkdir?

•

“ASAN xidmәt”
Web sayt
Portal
Bankomat
Elektron ödәmә sistemi

685 “Vәtәndaş qanunla nәzәrdә tutulmuş qaydada әlavә haqq ödәmәklә öz iş vә ya yaşayış yerini tәrk
etmәdәn xidmәtlәrdәn yararlana bilәr, yәni xidmәtin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb edilәn sәnәdlәrin
vә xidmәtin nәticәsi olaraq vәtәndaşa verilmәli olan sәnәdlәrin onun yaşayış vә ya iş yerindә tәhvil
alınması vә ya tәhvil verilmәsi mümkün olacaq” cümlәsi hansı xidmәt növünә aiddir?
ani xidmәt
birbaşa (yerindә)

•

çağırış xidmәti
sәyyar xidmәt
özünәxidmәt

686 “ASAN xidmәt” mәrkәzlәrinin işindәn yararlanan istifadәçilәrin әldә etdiyi fayda nәdәn
ibarәtdir?

•

vahid pәncәrә prinsipindәn istifadә etmәklә problemin hәlli
vaxt itkisinin aradan qaldırılması
fәrdi xәrclәrin azalması
bütün cavablar doğrudur
şәffaflığın vә onların rahatlığının tәmin edilmәsi

687 Elektron diplomatiya sahәsindә beynәlxalq әlaqәlәr üzrә ABŞın xarici siyasәt sahәsindә çalışan
әmәkdaşları tәrәfindәn hazırlanmış online resurs necә adlanır?

•

demokratiya
sosial şәbәkә
diplopediya
vikipediya
diplomatiya

688 Seçicilәrin sәslәrinin әldә olunması vә hesablanması texnologiyalarının tәtbiqi, elәcә dә
sәsvermәyә dair yekunların elektron vasitәlәrin kömәyi ilә әldә olunması dedikdә, nә başa düşülür?

•

Elektron imza
Elektron yığım
Elektron sәnәd
Elektron rәqәm
Elektron sәsvermә

689 İnternet vasitәsilә sәsvermәnin hansı formaları mövcuddur? 1.optik sәsvermә. 2.seçki
mәntәqәsindә internet vasitәsilә sәsvermә. 3.köşkdә sәsvermә. 4.birbaşa elektron qeydiyyatdan keçmә
sistemi. 5.İnternet vasitәsilә uzaqdan sәsvermә

•

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

690 Elektron hökumәt nәdir?

•

cәmiyyәtin vәtәndaşa sәmәrәli qarılıqlı tәsir üsullarından biridir
informasiya cәmiyyәti üçün xarakterik olan dövlәt idarәetmәsinin hәyata keçirilmә konsepsiyasıdır
vәtәndaşların öz maraqlarının müdafiә vә dövlәtlә әmәkdaşlıq formalarının tәyinolunma atributudur
dövlәt idarәçiliyinin tәqdim etdiyi bәzi imkanlardan istifadә üsullarıdır
dövlәtdә ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtinә malik şәxslәr vә idarәlәr yığımıdır

691 Elektron hökumәt Qәrb anlamında hansı modullardan ibarәtdir?

•

SCM, OLAP, CRM
G2G, G2B, G2C
ERPII, CRM, Workflow
B2B, B2C, C2C

SCM, OLAP, ERP

692 Konstitusiyalı dövlәtlәrdә hökumәtin tәrkibinә daxil olmayanı seçin.

•

Ölkә prezidenti
Monarx
Ali Mәhkәmә
Nazirlәr Kabineti
Parlament

693 Dövlәt idarәetmәsinin dәyәrlәrinә aid deyil:

•

universal tәşkilati dәyәrlәr
şәxsi mәnafe güdәn dәyәrlәr
şiyasi dәyәrlәr
hüquqi dәyәrlәr
sosialsiyasi dәyәrlәr

694 Elektron hökumәtin idarәetmә quruculuğunda dәyişdirilmәsi tәlәb edilәn әsas halqa hansıdır?

•

demokratik prinsiplәr
insanların şüuru
qanunvericilik orqanı
texniki infrastruktur
icra strukturu

695 Dövlәt idarәetmәsinin meyarlarına aid deyil:

•

proseslәrin şәffaflığının vә dәqiq uçotunun aparılmasının tәmini
nәticәvilik vә qәnaәtcilliyin tәmini
dövlәtlә vәtәndaşlar arasında әlaqәnin mәhdudlaşdırılması
dövlәtlә vәtәndaşların razılaşdırılmış şәkildә birgә işlәmәsinin tәmini
qanunların aliliyi şәraitindә bәrabәrliyin vә hüquqların tapdalanmamasının tәmini

696 Elektron dövlәt idarәetmәsinin yaradılmasında әldә olunacaq ilkin nәticә nәdir?

•

korrupsiyaya daha çox meyl göstәrilmәsi
dövlәtlә onun vәtәndaşları arasında birbaşa әlaqәlәrin genişlәnmәsi
idarәetmә funksiyalarının paylanması
daha çox mәsrәflәrin meydana çıxması
vaxta qәnaәt olunmaması

697 İnkişaf etmiş dünya ölkәlәrindә elektron hakimiyyәt vә idarәetmәnin tәtbiqi “hökumәtin yenidәn
qurulması” konsepsiyasının hansı prinsiplәrinә әsaslanır?

•

dövlәt strukturlarının fәaliyyәtindә bazar mexanizmlәrinә istinad
dövlәt strukturunun pulun xәrclәnmәsinә deyil, onun qazanılmasına yönәldilmәsi
Bütün variantlar doğrudur
hökümәtin fәaliyyәtinin qeyrimәrkәzlәşmәsi  böyük sәlahiyyәtlәrә malik qulluqçulardan ibarәt layihә
komandalarının tәşkili
dövlәtin ictimai problemlәrin hәllindә kommersiya vә qeyridövlәt sektorunda dәyişikliklәrin katalizatoru
kimi çıxışı

698 Dövlәtin tәhlükәsizliyinә hansı üsullarla nail olmaq olar?

•

hüquqmühafizә strukturlarında, ixtisaslaşdırılmış mәhkәmә vә tәhlükәsizlik orqanlarında İT problemlәri
üzrә xüsusi orqanların tәşkili
kom
p üter cinayәtkarları üçün mәsuliyyәtin qanunvericiliklә tәyini
şәbәkә cinayәtkarlığının aradan qaldırılması
kompüter tәhsilinin vә şәbәkә etikasının mümkün qәdәr daha geniş tәtbiqi
Variantların hәr biri doğrudur

699 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin daxili üstünlüklәrinә aiddir:

•

Daha yaxşı koordinasiya vә kommunikasiya
Tranzaksiyaların dәyәrinin azalması
Variantların hamısı doğrudur
Bürokratik prosedurların sadәlәşdirilmәsi
Tәkrarlanan funksiyaların lәğvi

700 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin xarici üstünlüklәrinә aiddir:

•

Xidmәtlәrin göstәrilmәsindә innovasiyalar
Xidmәtlәrdәn istifadә imkanlarının artması
Xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tezlәşmәsi
Yüksәk sәmәrәlilik
Variantların hamısı doğrudur

