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1519_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1519 Rәqәmsal iqtisadiyyat
1 First Direct sistemi fiziki şәxslәrin fәrdi ödәmәlәrinin hansı növündә tәtbiq edilir? (Sürәt 22.09.2015
13:29:19)

•

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

2 Elektron verilәnlәrin mühafizәsi sistemidir: (Sürәt 22.09.2015 13:28:58)

•

SSL
EVM
VAN
TCP/IP
CVV2/CVC2

3 Ödәniş üzrә verilәnlәrin ötürülmәsi zamanı tәhlükәsizlik protokolu hesab edilir: (Sürәt 22.09.2015
13:28:39)

•

SSL
VAN
TCP/IP
CVV2/CVC2
EVM

4 Virtual mağazanın tәhlükәsizlik kodu hansıdır? (Sürәt 22.09.2015 13:28:21)

•

TCP/IP
VAN
SSL
EVM
CVV2/CVC2

5 Online mağaza anlayışına daha uyğun olan variantı seçin.

•

Online mağaza satıcının real vaxt zamanında, internet vasitәsi ilә heç bir vasitәçi xidmәt göstәrilmәdәn bir başa
olaraq müәssisәdәn әmtәәni aldığı mәkandır.
Online mağaza alıcının real vaxt zamanında, internet vasitәsi ilә heç bir vasitәçi xidmәt göstәrilmәdәn bir başa
olaraq satıcıdan әmtәәni aldığı mәkandır.
Online mağaza alıcının real vaxt zamanında, heç bir vasitәçi xidmәt göstәrilmәdәn bir başa olaraq satıcıdan
әmtәәni aldığı mәkandır.
Online mağaza alıcının real vaxt zamanında, internet vasitәsi ilә heç bir vasitәçi xidmәt göstәrilmәdәn bir başa
olaraq müәssisәdәn әmtәәni aldığı mәkandır.
Online mağaza alıcının internet vasitәsi ilә satıcıdan әmtәәni aldığı mәkandır.

6 Elektron ticarәt zamanı әsas ödәmә vasitәsi hansıdır?

•

Elektron pul
Kredit kart
Debit kart
Onlayn kart
Nağd ödәmә

7 Elektron kommersiyanın inkişafını lәngidәn әsas amil hansıdır?
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•

Elmi texniki inqilab
İKT – nin qeyri bәrabәr inkişafı
Rәqәmsal uçurum
Elektron kökumәt
Standart elktron әlaqәnin olmaması

8 Ödәmәnin hәyata keçirildiyi andan әmtәә vә xidmәtin çatdırılması formalarından hansı vaxta qәnaәti
reallaşdırır?

•

Tanıma bileti
Birbaşa daşınma
Daşınma
Mağazadan götürmә
Yüklәmә

9 Azәrbaycan ilk ödәniş sistemi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

2004
2005
2008
2007
2006

10 Birbaşa istehlakçılara vә ya bizneslәrә mәhsul vә xidmәtәr satan şirkәtlәr qrupuna aşağıda qeyd
edilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

Adobe
Amazon.com
Proxicom
Oracle
Cisco

11 İnternet vә Dünya İnternet Sistemi üçün proqramlaşdırma vә şәbәkәlәşmә avadanlıqlarını tәmin edәn
şirkәtlәr qrupuna aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

Yahoo!
eSTEEL
Cisco
Airlines
Oracle

12 Veb әmәliyyatları üçün proqram mәhsulları hazırlayan vә Veb sәhifәlәr üçün inkişaf dizaynları vә
mәslәhәt xidmәtlәri tәklif edәn şirkәtlәr qrupuna aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

AT&T
Amazon.com
Dell
ZDNet
Oracle

13 PayPal sistemini hansı kompaniya yaratmışdır?

•

qeyd olunanlardan heç biri
Dell
eBay
Amozon.com
Buziness.com

14 eBay –ın yaradıcısı kim olmuşdur?
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•

J.H. Snider
Jeff Bezos
R.H.Donell
Pier Omidvar
Terra Ziporyn

15 Portallar bölünür (Sürәt 22.09.2015 13:32:58)

•

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

16 Visa sisteminin kartları neçә mühafizә sәviyyәsinә malikdirlәr: (Sürәt 22.09.2015 13:31:07)

•

7
6
5
4
8

17 Mәhdud istifadәçilәr dairә¬sinә xidmәt edәn portallar bölünür (Sürәt 22.09.2015 13:32:36)

•

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

18 Elektronkom¬mersiyanın әn geniş inkişaf etmiş sahәsi (Sürәt 22.09.2015 13:32:16)

•

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

19 SMS xidmәtdinәn istifadә etmәklә bank xidmәlәrindәn yararlanmaq da yaradılması neçәnci ilә tәsadüf
edir?

•

1994
1993
1996
1997
1995

20 Elektron ticarәtin aspektlәrinә daxildir: Onlayn kataloqlarda mağazalar haqqında mәlumatların
yerlәşdirilmәsi 2. Elektron mәlumatlar mübadilәsi 3. Biznes sövdәlәşmәlәrinin tәhlükәsizliyi 4. Virtual
kataloqlar

•

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

21 İnternet İqtisadiyyatının Konseptual Strukturunda birinci tәbәqә İnternet infrastrukturuna aiddir:
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•

heç biri
Birbaşa istehlakçılara vә ya bizneslәrә mәhsul vә xidmәtәr satan şirkәtlәr.
İnternet vә Dünya İnternet Sistemi üçün proqramlaşdırma vә şәbәkәlәşmә avadanlıqlarını tәmin edәn şirkәtlәr
Veb әmәliyyatları üçün proqram mәhsulları hazırlayan vә Veb sәhifәlәr üçün inkişaf dizaynları vә mәslәhәt
xidmәtlәri tәklif edәn şirkәtlәr.
İnternet ticarәt alıcılarını vә satıcılarını calaşdıran şirkәtlәr

22 İnternet bazarı nәdir?

•

İstehlakçı münasibәtlәri menecmentliyi. Bu istehlakçının tәkcә satışdan sonrakı mәmnunluğunu deyil, hәr hansı
bir şirkәt vә ya internet saytla hәyata keçirdiyi bütün әmәliyyatları әhatә edir.
Eyni bizneslә mәşğul olan şirkәtlәrin mәhsul vә xidmәtlәrin alqısatqısını aparmaq üçün bir araya gәldiklәri bazar
Müәssisә ehtiyatları planlaşdırılması. Bu biznesdaxili proseslәrin planlaşdırılmasına vә qarşılıqlı әlaqәlәrinә aid
edilir.
B2C biznes modulunun davamçısı olan internet xәfiyyәlәri
İki vә daha artıq B2B bazarı arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri asanlaşdıran hәr hansı bir internet şirkәti.

23 ASP nәdir?

•

Öz mәhsul vә ya xidmәtlәrini isthehlakçıların özlәrinin istifadәsi üçün onlara satan hәr hansı bir biznes
Öz mәhsul vә ya xidmәtlәrini digәr bizneslәrә satan hәr hansı bir biznes.
Fiziki yerlәri olan bizneslәr (adәtәn aktiv internet ticarәt strategiyaları olmayan әnәnәvi firmalara aid edilir)
İnternet vasitәsilә kompüter proqramları icarәyә verәn (satmaq vә ya lisenziya vermәk yerinә yetirәn) şirkәtlәr
veb sәhifәsinin funkisonallığını dәstәklәyәn proqram vә tәrtibatlar.

24 Yanlış varianti seçin:

•

Elektron kommersiyanın әsas dörd növü vardır
Elektron kommersiyanın inkişafında dövlәtin rolu mühümdür
Azәrbaycanda elektron kommersiya üzrә әn әsas addımlardan biri Golden Pay ödәniş sisteminin yaradılması oldu
B2B növü müәssisә ilә alıcılar arasında olan iqtisadi münasibәtlәri әks etdirir
Rәqәmsal uçurumun olması elektron komersiyaya öz tәsirini göstәrir

25 Elektron kommersiyada interaktivlik anlayışının düzgün açılışını göstәrin:

•

müasir informasiya vasitәlәri ilә biznes xәbәrlәrinin ani mübadilәsi vә vaxta qәnaәt
İnformasiyanın rәqәm tipinә çevrilmәsi vasitәsi ilә şirkәtin rәsmi әmәliyyatları ilә bağlı kağız işlәrinin hәcminin
azalması sәmәrәliliyi yüksәldir
Әnәnәvi biznesdәn fәrli olaraq әlavә xәrclәr yoxdur
İnternet biznesin iştirakçıları fәaliyyәt miqyasını , regional vә digәr әlaqәdar bazarlara çıxışını sürәtlә
genişlәndirmәk imkanına malikdirlәr
Malların alıcıları vә satıcıları vasitәçi olmadan bir –birilә ünsiyyәt saxlaya vә әlaqәyә girә bilәr

26 Elektron kommersiyada qәnaәtlik anlayışının düzgün açılışını göstәrin:

•

İnformasiyanın rәqәm tipinә çevrilmәsi vasitәsi ilә şirkәtin rәsmi әmәliyyatları ilә bağlı kağız işlәrinin hәcminin
azalması sәmәrәliliyi yüksәldir
Malların alıcıları vә satıcıları vasitәçi olmadan bir –birilә ünsiyyәt saxlaya vә әlaqәyә girә bilәr
müasir informasiya vasitәlәri ilә biznes xәbәrlәrinin ani mübadilәsi vә vaxta qәnaәt
İnternet texnolgiyaları bütün istifadәçilәrә eyni imkan yaradır
İnternet biznesin iştirakçıları fәaliyyәt miqyasını , regional vә digәr әlaqәdar bazarlara çıxışını sürәtlә
genişlәndirmәk imkanına malikdirlәr

27 Elektron kommersiyada standartlıq anlayışının düzgün açılışını göstәrin:

•

müasir informasiya vasitәlәri ilә biznes xәbәrlәrinin ani mübadilәsi vә vaxta qәnaәt
Әnәnәvi biznesdәn fәrli olaraq әlavә xәrclәr yoxdur
Günün 24 saatı әrzinda standart fәaliyyәt
Malların alıcıları vә satıcıları vasitәçi olmadan bir –birilә ünsiyyәt saxlaya vә әlaqәyә girә bilәr
İnternet texnolgiyaları bütün istifadәçilәrә eyni imkan yaradır
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28 Elektron kommersiya haqqında qeyd edilmiş fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Elektron kommersiya әnәnәvi bazarın tәkmillәşdirilmiş formasıdır
Elektron kommersiya tәkcә onlayn ödәnişlәrlә mәhdudlaşmır
Hesabatlardan çıxarış,ödәnişlәrin qәbulu, çatdırılma vә mәslәhәtlәr  Elektron kommersiyanın әsas
komponentlәrinә aiddir
Reklam, әmtәә haqqında mәlumat  Elektron kommersiyanın әsas komponentlәrinә aiddir
Elektron kommersiya әnәnәvi bazarın ümumdünya şәbәkәsindә surәtidir

29 Macrobank proqramı yaradılmışdır (Sürәt 22.09.2015 13:36:29)

•

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

30 Mәhsulların reklamı vә yayılması hәyata keçirilir (Sürәt 22.09.2015 13:35:36)

•

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

31 Maliyyә portalı (Sürәt 22.09.2015 13:34:59)

•

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

32 Cash(a)Will hansı şirkәtinin mәhsulu hesab olunur (Sürәt 22.09.2015 13:36:44)

•

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

33 Cyberplat sistemi ansi ölkәnin bankı tәrәfindәn yaradılmışdır (Sürәt 22.09.2015 13:35:56)

•

Rusiya
Danimarka
Yaponya
ABŞ
Ingilәrә

34 Macrohank4 işlәnib hazırlanmışdır (Sürәt 22.09.2015 13:36:16)

•

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

35 2009ci ilin statistik nәticәlәrinә görә hansı ölkә İKT mәhsul ixracı üzrә liderdir?

•

ABŞ
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•

Çin
Meksika
Almaniya
Azәrbaycan

36 Azәrbaycanda ikinci prioritet sektor hansıdır?

•

Kәnd tәsәrrüfatı sektoru
Neft sektoru
Sәnaye sektoru
İKT sektoru
Turizm sektoru

37 Cәnubi Qafqaz vә Mәrkәzi Asiyada konveyer üsulu ilә kompüter istehsalı ilә mәşğul olan ilk istehsalat
müәssisәsi hansıdır?

•

DigitalStream
KÜR
FasTech company
İNTEGRİS MMC
“CHARTİS” MMC

38 FasTech company neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

2012
2011
2008
2009
2010

39 İNTEGRİS MMC şirkәti neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

2008
2001
2002
2004
2006

40 Chartis MMC kompaniyası neçәnci ildәn fәaliyyәtә başlamışdır?

•

1991
2010
2009
2008
2007

41 Card PRO kompaniyası İSO 9001:2000 sertifikatını neçәnci ildә әldә etmişdir?

•

2005
2006
2003
2007
2009

42 AtaTexnologiya MMC kompaniyasının әmәkdaşlıq etdiyi şirkәtlәrә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı aid
deyil?

•

Samsung
Cisco
6/104

23.12.2016

Microsoft
Oracle
Dell

43 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil: (Sürәt 22.09.2015 13:42:47)

•

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

44 Elektron kommersiyanın biznes modelini göstәrin: (Sürәt 22.09.2015 13:42:22)

•

Bütün cavablar doğrudur
Virtual mağaza
İnteraktiv birja
Әmәliyyat brokeri
Әks auksion

45 İnteraktiv bazar bәzәn necә adlandırılır? (Sürәt 22.09.2015 13:41:29)

•

elektron ödәnişlәr sistemi
biznesmodel
elektron hablar
elektron bazar
elektron kommersiya

46 İnternetmağaza aşağıdakı mәqsәdlәr üçün yaradılmışdır? (Sürәt 22.09.2015 13:41:10)

•

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

47 CHIPS  bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan (Sürәt 22.09.2015 13:40:50)

•

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

48 SWIFT şәbәkәsinin rәsmi açılışı (Sürәt 22.09.2015 13:40:35)

•

1991
1981
1977
1990]
1980

49 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı Chartis MMC kompaniyasının fәaliyyәt sahәsinә hansı aid deyil?

•

Coğrafi İnformasiya Sistemi
Proqram Tәminatı
Texniki tәminat
Naviqasiya Sistemlәri
Kosmik Şәkillәrin Sifarişi
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50 Digital Stream kompaniyasının әsas fәaliyyәt sahәsi aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansıdır?

•

Kompüterlәrә texniki dәstәk
Saytların hazırlanması vә internet üzәrindә reklam
Antivirus proqramlarının satışı
Kompüterlәrin texniki qurğularının satışı
Elektron mağazaların Azәrbaycanda tәtbiqi

51 KÜR Elektron Avadanlıqları İstehsalı müәssisәsi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

2000
2006
2004
2003
2005

52 İNTEGRİS MMC şirkәtin әsas fәaliyyәt sahәlәrinә hansılardan aiddir? 1. Coğrafi İnformasiya
Sistemlәrinun tәtbiqi 2 . Rәqәmsal Fotoqrammetriya 3. Mәlumat bazalarının yaradılması

•

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

53 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı Chartis MMC kompaniyasının fәaliyyәt sahәsinә hansı aid deyil?

•

Websaytların tәrtibi
Coğrafi İnformasiya Sistemi
Naviqasiya Sistemlәri
Biznes Ticarәt
Tәhsil Sistemi

54 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı Chartis MMC kompaniyasının fәaliyyәt sahәsinә hansı aid deyil?

•

Tәhsil Sistemi
Coğrafi İnformasiya Sistemi
Naviqasiya Sistemlәri
Verilәnlәr bazalarının tәşkili
Biznes Ticarәt

55 Card PRO şirkәti әsasәn hansı istehsalat sahәsi üzrә ixtisaslaşmışdır?

•

Golden –pay kartları
scratch –off kartları
Aztelekom kartlar
Visa kartlar
Maestro – kartlar

56 Card PRO şirkәti neçәnci ildәn fәaliyyә başlamışdır?

•

b) 2001
a) 2000
2004
d) 2003
c) 2002

57 Aqreqator nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:46:50)

•
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•

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

58 Rәqәmsal mәhsulun çatdırılması nә demәkdir? (Sürәt 22.09.2015 13:46:28)

•

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

59 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznesmodelini göstәrin: (Sürәt 22.09.2015 13:45:06)

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
Kontent tәdarükçüsü
Bazar cәmlәşdiricisi
İnformasiya brokeri
Auksion

60 Öz sahibinә bütün dünyada eksklüziv üstünlüklәr tәmin edәn әn prestij kart hansıdır? (Sürәt 22.09.2015
13:44:46)

•

Gold карта
Platinum
Visa Classic
Titanium
Mastercard

61 Virtual birlik nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:45:49)

•

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

62 Sindikator nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:45:36)

•

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

63 FasTech kompaniyasının fәaliyyәtini әks etdirәn düzgün cavabi seçin :

•

Onlayn nәzarәt sistemi ilә ofislәrin tәhlükәsizlik kameralari ilә izlәnilmәsi
Onlayn nәzarәt sistemi ilә ofislәrdә 24/7 gün kompüter problemlәrinin hәlli
Şirkәtlәrdә muhasibat bölmәsinin fәaliyyәtini keyfiiyet baxımından yüksәldәn proqramların tәrtibi
Şirkәtlәrdә Lokal Şәbәkәlәrin qurulmasını tәmin edir
Onlayn sitemdә ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi
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64 Chartis MMC kompaniyasının Mәsafәdәn Duyma bölmәsinin yerinә yetirdiyi funksiyalardan hansı
düzgün verilmişdir?

•

Ticarәtlә mәşğul olan şirkәtlәrdә korporativ CİSin yaradılması.
CİSlә analitik tәhlillәr aparmaqla yeni tikilәcәk ticarәt mәrkәzlәrinin, mağazalarının vә reklam plakatlarının
yerlәrinin tәyin edilmәsi.
GPS sistemlәrindәn istifadә etmәklә mәkan mәlumatlarının toplanması/ölçülmәsi
Ticarәt binalarının, әrazilәrin 3D modelinin hazırlanması.
Aerokosmik foto çәkilişlәrin deşifrlәnmәsi vә әrazinin xәritәlәşdirilmәsi

65 Chartis MMC kompaniyasının xidmәtlәrinә verilәnlәrdәn hansı aid deyil?

•

Ekoloji tәhlil
Mәsafәdәn duyma
Coğrafi informasiya sistemlәri
Rәqәmsal Fotoqrammetriya
Geodeziya

66 İNTEGRİS MMC şirkәtin әsas fәaliyyәt sahәlәrinә hansılardan aiddir? 1. Coğrafi İnformasiya
Sistemlәrinun tәtbiqi 2 . Tәdris müәssisәlәrindә korporativ CİSin yaradılması. 3. Mәlumat bazalarının
yaradılması 4. Şәbәkә vә Java platformaları 5. GİS әsaslı korporativ sistemlәrin yaradılması

•

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

67 Chartis MMC kompaniyasının Biznes Ticarәt bölmәsinin yerinә yetirdiyi funksiyalardan hansı yanlış
verilmişdir ?

•

CİS üçün web portalın yaradılması
CİSlә analitik tәhlillәr aparmaqla yeni tikilәcәk ticarәt mәrkәzlәrinin, mağazalarının vә reklam plakatlarının
yerlәrinin tәyin edilmәsi.
Ticarәtlә mәşğul olan şirkәtlәr üçün CİSin yaradılması.
Sәlis CİS vә CAD yaradılması
Mәhsul daşıyan avtomobillәrdә naviqasiya sistemlәrinin yaradılması, mәntәqәlәrә vaxtında vә tәhlükәsiz çatmaq
üçün optimal marşrutların müәyyәn edilmәsi

68 Chartis MMC kompaniyasının Biznes Ticarәt bölmәsinin yerinә yetirdiyi funksiyalardan hansı yanlış
verilmişdir?

•

Ticarәt binalarının, әrazilәrin 3D modelinin hazırlanması.
CİSlә analitik tәhlillәr aparmaqla yeni tikilәcәk ticarәt mәrkәzlәrinin, mağazalarının vә reklam plakatlarının
yerlәrinin tәyin edilmәsi.
Ticarәtlә mәşğul olan şirkәtlәrdә korporativ CİSin yaradılması.
Mәhsul daşıyan avtomobillәrdә naviqasiya sistemlәrinin yaradılması, mәntәqәlәrә vaxtında vә tәhlükәsiz çatmaq
üçün optimal marşrutların müәyyәn edilmәsi.
GPS sistemlәrindәn istifadә etmәklә mәkan mәlumatlarının toplanması/ölçülmәsi

69 Chartis MMC kompaniyasının Coğrafi İnformasiya Sistemi (CİS) ilә yerinә yetirdiyi funksiyalardan
hansı yanlış verilmişdir?

•

Obyekt yönümlü CİS analizi, kosmik analizlәrә әsaslanan mәkan mәlumatlarının avtomatlaşdırılması vә Çizgilәrin
çıxarılması
Aerokosmik foto çәkilişlәrin deşifrlәnmәsi vә әrazinin xәritәlәşdirilmәsi.
Sәlis CİSin hazırlanması, sahә yönümlü korporativ ixtisaslı CİSi yaradılması
Mәlumatların modellәşdirilmәsi vә әrazidә mövcud olan mәlumat bazasının tәrtibi.
GPS sistemlәrindәn istifadә etmәklә mәkan mәlumatlarının toplanması/ölçülmәsi
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70 Chartis MMC kompaniyasının Coğrafi İnformasiya Sistemi (CİS) ilә yerinә yetirdiyi funksiyalardan
hansı yanlış verilmişdir?

•

Obyekt yönümlü CİS analizi, kosmik analizlәrә әsaslanan mәkan mәlumatlarının avtomatlaşdırılması vә Çizgilәrin
çıxarılması.
GPS sistemlәrindәn istifadә etmәklә mәkan mәlumatlarının toplanması/ölçülmәsi
Mәlumatların modellәşdirilmәsi vә әrazidә mövcud olan mәlumat bazasının tәrtibi.
Müxtәlif diapozonlu elektromaqnit dalğaları ilә aparılmış çәkilişlәrin analizi
Coğrafi mәkan mәlumatlarının saxlanma vә mәlumat bazaları arasında mәkan mәlumatlarının konvertasiya
edilmәsi, yenidәn tәrtib edilmәsi vә ötürülmәsi

71 İnformasiyanın nәqli zamanı onun sürәti hansı vahidlә ölçülür?

•

Mbit/san
Kbayt/san
Bayt/san
Bit/san
Mbayt/san

72 İnformasiyanın әn kiçik vahidi hansıdır?

•

Mbayt
Kbayt
Bit
Bayt
Mbit

73 Rәsulov Mәhәmmәd yazısındakı informasiya miqdarı nә qәdәrdir?

•

8bayt
15 bayt
16 bit
16 bayt
15 bit

74 İnternetә qoşulmanı, mәktubların göndәrilmәsini , alınmasını vә qorunub saxlanmasını tәmin edir:

•

Qeyd edilәnlәrdәn heç biri
İnternet provayder
TCP/İP
İPünvan
Domain Name Service

75 Azәrbaycanda internetdәn ilk dәfә neçәnci ildә istifadә edilmişdir?

•

1991
1993
1994
1995
1992

76 İnernetdәn әn çox istifadә edәn ölkә hansıdır?

•

İngiltәrә
Yaponiya
Çin
ABŞ
Almaniya

77 Statistik nәticәlәrә görә Azәrbaycanda internet istifadәçilәri internetә әn çox hansı üsulla qoşulur?
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•

Leased Line (ayrılmış xәtlәr)
Wirelles
Xüsusilәşdirilmiş telefon xәtti ADSL
DialUp
Mobil İnternet

78 Qeyd edilәnlәrdәn variantların hansında Amerika Birlәşmiş Ştatlarının hәrbi tәşkilatının domeni qeyd
edilmişdir?

•

.net
.int
.gov
.mil
.com

79 Kommersiya ilә mәşğul olmayan tәşkilatlar domeni hansı variantda düzgün qeyd edilmişdir?

•

.mil
.gov
.com
.org
.edu

80 255.255.100.123 İP ünvani verilmişdir. Şәbәkәdә kompüterin nömrәsi neçәdir?

•

100123
5.255
255
123
100

81 1969cu ildә Koliforniya Universitetlәrinin birindә iki kompüter arasında üç hәrfdәn ibarәt elektron
mәktubun göndәrmәyә cәhd edәn vә bununla da ineternetin әsasını qoyan şәxs kimdir?

•

Qerdon Mur
Kennet Tompson
Depon Bekus
Leonard Kleynrok
Ueyn Pikett
Denis Ritçi

82 Manipulyator  maus qurğusu kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Qerdon Mur
Duqlas Engelbart
Depon Bekus
Ueyn Pikett
Robert Noys

83 İnternetin yaranma tarixi hesab olunur:

•

18 fevral 1992
10 avqust 1876
20 sentyabr 1989
20 oktyabr 1969
23 dekabr 1991

84 Neçәnci ildә Con fon Nyuman dünyada ilk dәfә olaraq xaricdәn yüklәnәn proqramla işlәyәn kompüterin
modelini hazırladı?
12/104

23.12.2016

•

1879
1882
1937
1945
1666

85 CHİPS telekommunikasiya sistemi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1969
1965
1969
1970
1966

86 Federal Rezerv Sistemindә tәxminәn neçә kreditmaliyyә institutu iştirak edir?

•

3000
4500
5000
5500
4000

87 SSL protokolu neçәnci ildә hazırlanmışdır?

•

1991
1990
1992
1993
1994

88 Maliyyә әmәliyyatları aparmaq üçün istifadә olunan hesablayıcı kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Dorr Felt
Blez Paskal
Şarl De Kolmar
Semuel Morland,
Vilhem Qodfrid fon leybnits

89 CHİPS telekommunikasiya sistemi hansı mәqsәdlә hazırlanmışdır?

•

NyuYork bankları ilә xarici müştәrilәr arasında kağız hesablaşma sisteminin elektron hesablaşma sistemi ilә әvәz
edilmәsi mәqsәdilә yaradılmışdır.
İsveçrә bankları ilә ABŞ bankları arasında kağız hesablaşma sisteminin elektron hesablaşma sistemi ilә әvәz
edilmәsi mәqsәdilә yaradılmışdır
düzgün cavab qeyd edilmәyib
NyuYork bankları ilә xarici müştәrilәr arasında kağız hesablaşma sisteminin sürәtli hesablaşma sistemi ilә әvәz
edilmәsi mәqsәdilә yaradılmışdır
NyuYork bankları ilә bank işçilәri arasında arasında kağız hesablaşma sisteminin elektron hesablaşma sistemi ilә
әvәz edilmәsi mәqsәdilә yaradılmışdır

90 Elektron kommersiyanın daha çox inkişaf etdiyi xarici ölkәlәrdә ticarәt sövdәlәşmәlәrinin vә ya
mәhsulların hәcmi adәtәn neçә dollarla mәhdudlaşdirilir?

•

500600
400500
200300
300400
600700
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91 Neçәnci ildә İnternational Business Machines (İBM) firması İBM601 hesablayıcılarının geniş istehsalına
başladı?

•

1835
1788
1828
1825
1830

92 İnformasiya sistemi (İS) nәdir ?

•

istifadәçilәrin informatika sorğularına cavab vermәk üçün yaradılan proqram, linqvistik vasitәlәr kompleksidir.
mövzu sahәsinin dinamiki informasiya modelini tәmin edәn vә istifadәçilәrin informatika sorğularına cavab
vermәk üçün yaradılan texniki, proqram, linqvistik vә metodoloji vasitәlәr kompleksidir.
istifadәçilәrin informatika sorğularına cavab vermәk üçün yaradılan texniki vasitәlәr kompleksidir.
heç biri doğru deyil
texniki vә metodoloji vasitәlәr kompleksidir.

93 Alan Tyurinq tәrәfindәn kompüterin riyazi model i neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1662
1936
1789
1937
1820

94 Beş tәrtibli әdәdlәr üzәrindә riyazi әmәliyyatlar aparmağa imkan verәn tәkmillәşdirilmiş Hesablayıcı
maşını kim tәrәfindәn hansı ildә hazırlanmışdır?

•

Şarl De Kolmar , 1641
Vilhem Şikard, 1623
Blez Paskal , 1644
Vilhem Qodfrid Fon Leybnits, 1633
Semuel Morland, 1643

95 Yeddi tәrtibli әdәdlәr üzәrindә toplama vә çıxma әmәliyyatlarını yerinә yetirmәyә imkan verәn
Hesablayıcı maşın kim tәrәfindәn neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

Şarl De Kolmar , 1820
Vilhem Şikard, 1623
Blez Paskal, 1662
Vilhem Qodfrid fon leybnits, 1666
Semuel Morland, 1643

96 Neçәnci ildәn internetdәn elektron kommersiya mәqsәdi ilә istifadә olunmağa başlanmışdır?

•

1994
1992
1990
1991
1993

97 İBM firması tәrәfindәn ilk elektron informasiya daşıyıcısı KAMAC305 sәrt diski nә vaxt yaradıldı?

•

1955
1956
1898
1936
1898
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98 Tarixdә ilk dәfә olaraq kim elektron mәktubu göndәrmәyә cәhd etmişdir?

•

Duqlas Engelvart
Leonard Kleynrok
Kennet Tompson
Robert Noys
Denis Ritçi

99 Aşağıdakılardan hansı tәhlükәsizliyin pozulmasının mümkün nәticәsi ola bilmәz?

•

mәxfi mәlumatın әlә keçirilmәsi
maddi ziyan
әmәliyyat sisteminin yüklәnә bilmәmәsi
әmәliyyat sistemini rahat yüklәnmәsi
sistemin mәhsuldarlığının azalması vә ya sistemin bütövlükdә dayanması

100 Tәhlükәlәrin әsas növlәri hansılardır?

•

HSin resurslarından icazәsiz istifadә edilmә
Bütün cavablar doğrudur.
Rabitә xәtlәrindә vә ötürmә sistemlәrindә verilәnlәrin әlә keçirilmәsi
Proqram vә aparat vasitәlәrindә sәhvlәrin aşkar edilmәsi
HSin rezuslarından düzgün istifadә edilmәmәsi

101 Vәtәndaşlar üçün baza elektron xidmәtlәr aşağıdakılardan hansıdır?

•

şәxsi sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi
Bütün cavablar doğrudur
gәlir vergisinin deklarasiyası
mәşğulluq xidmәtinin kömәyi ilә iş axtarışı
sosial yardımın rәsmilәşdirilmәsi

102 Aşağıdakılardan hansı yenidәn qurulan dövlәt konsepsiyasının ilkin prinsipidir?

•

dövlәtә qaçılmaz bәdbәxtlik kimi deyil, kollektiv fәaliyyәtin üsulu vә ictimai problemlәrin hәlli kimi baxılır.
dövlәt idarәetmәsinin problemi insan yox, bürokratik sistemin özüdür.
Bütün cavablar doğrudur.
әnәnәvi demokratiya dövlәtin bu günә mövcud olan problemlәrini vәsaitlәrin bölüşdürülmәsi ilә hәll edilә
bilmәz.
bütün vәtәndaşlar üçün imkanların bәrabәrliyinin tәmin olunması prinsipinә әsaslanmaq lazımdır.

103 Yenidәn qurulan dövlәt konsepsiyasının müәllifi kim olmuşdur?

•

Ted Qebler
Kris Aqarpao vә Meq Vitman
Pyer Omidyar
Devid Osborn vә Ted Qebler
Devid Osborn

104 Yeni dövlәt menecmenti neçәnci ildә yaranmışdır?

•

1960cı illәrdә “yenidәn qurulan dövlәt” hәrәkatının çәrçivәsindә yaranmışdır.
1965ci illәrdә cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә başlayan “yenidәn qurulan dövlәt” hәrәkatının çәrçivәsindә
yaranmışdır.
1969cı illәrdә “yenidәn qurulan dövlәt” hәrәkatının çәrçivәsindә yaranmışdır.
1950ci illәrdә yaranmışdır.
1970ci illәrdә iqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә başlayan “yenidәn qurulan dövlәt” hәrәkatının
çәrçivәsindә yaranmışdır.

105 Bir pәncәrә prinsipindәn nәdir?
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•

uzunmüddәtli planlaşdırma, proflaktika vә qabaqlama üsulları ilә daha az xәrclәrlә problemlәri hәll etmәk
sadәcә olaraq qaydalara riayәt etmәk әvәzinә dövlәt strukturunun çevikliyi vә innovasiyalılığına yönәlәn
missiyaların yerinә yetirilmәsi
dövlәtә qaçılmaz bәdbәxtlik kimi deyil, kollektiv fәaliyyәtin üsulu vә ictimai problemlәrin hәlli kimi baxmaq
yerli cәmiyyәtlәrә böyük sәlahiyyәtlәr vermәk
vәtәndaşlarla idarә vә hakimiyyәt orqanları arasında birbaşa әlaqәnin yaranmasına şәrait yaratmaq

106 Fiziki mühafizә üçün hansı vasitәlәrdәn istifadә edilir?

•

bütün cavablar doğrudur
çox da böyük olmayan obektlәri kabellә әhatә etmәklә onlara yaxınlaşan şaxslәrә reaksiya verәn kabel sistemlәri
qorunan obektlәrin telesistemlәr ilә müşahidә edilmәsi
qapı vә darvazalar ücün mexaniki vә elektron qıfıllar
işıq şüaları ilә kәsişmәyә reaksiya göstәrәn lazer vә optik sistemlәr

107 ABŞda elektron hakimiyyәtin yaradılmasının qanuni bazası neçәnci ildә vә kim tәrәfindәn
yaradılmışdır?

•

1992ci ildә B. Klinton tәrәfindәn
1994cı ildә A. Qor idarәsi tәrәfindәn
1888ci ildә Tim BernersLi
1893ci ildә B. Klinton/A. Qor idarәsi tәrәfindәn
1995ci ildә B. Klinton/A. Qor idarәsi tәrәfindәn

108 1766cı ildә İsveçdә qәbul olunmuş qanun necә adlanırdı?

•

“Dövri danışıq azadlığı haqqında” qanun
“Dövri nitq azadlığı haqqında” qanun
Heç biri
“Dövri azadlıq haqqında” qanun
“Dövri mәtbuat azadlığı haqqında” qanun

109 İnformasiya azadlığı haqqında il qanun neçәnci ildә vә harada qәbul olunmuşdur?

•

1877ci ildә İngiltәrәdә
1866cı ildә İsveçdә
1766cı ildә İsveçdә
1877ci ildә Amerikada
1888ci ildә Rusiyada

110 Aşağıdakılardan hansı dövlәt idarәetmәsinin dәyәridir?

•

Bütün cavablar doğrudur
hüquqi dәyәrlәr
sosialsiyasi dәyәrlәr
universal tәşkilati dәyәrlәr
siyasi dәyәrlәr

111 Aşağıdakılardan hansı dövlәt idarәetmәsinin dәyәri deyil?

•

universal tәşkilati dәyәrlәr
sosialsiyasi dәyәrlәr
siyasi dәyәrlәr
hüquqi dәyәrlәr
fiziki dәyәrlәr

112 Hökumәt dövlәtdә ali qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtinә malik şәxslәr vә idarәlәr
yığımıdır. Monarxiyalarda bunlar bir şәxsin monarxın, konstitusiyalı dövlәtlәrdә isә respublika prezidenti,
parlament, nazirlәr kabineti vә ali mәhkәmәnin әlindә cәmlәnmişdir . Bu sözlәrin müәllifi kimdir?
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•

Kris Aqarpao
Efron vә Brokhauz
Pyer Omidyar
Tim BernersLi
Cefri Skoll

113 Avropa İttifaqının biznes üçün nәzәrdә tutlan baza elektron xidmәtlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

qulluqçulara sosial ayırmaların rәsmilәşdirilmәsi
әlavә dәyәr vergisinin rәsmilәşdirilmәsi
yeni müәssisәlәrin qeydiyyatı
Bütün cavablar doğrudur
korporativ vergilәrin deklarasiyası

114 İnformasiyalaşmanın kömәyi ilә dövlәt idarәetmәsinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi üçün hansı
faktorların mövcudluğu tәlәb olunur?

•

qarşılıqlı tәsirin vә uçotun elektron formasının gerçәkliyinin tәmin olunmasının tәşkilati vә texnoloji
mexanizmlәri
Bütün cavablar doğrudur
konkret inzibati proseslәrdә yanaşı gedәn inzibati dәyişmәlәrә siyasi ixtiyarın verilmәsi
inkişaf etmiş texnoloji infrastruktur
qarşılıqlı tәsirin vә uçotun elektron formasının hüquqi әhәmiyyәti

115 Aşağıdakılardan hansı dövlәt idarәetmәsinin meyarıdır?

•

bütün cavablar doğrudur.
nәticәvilik vә qәnaәtcilliyin tәmini
qanunların aliliyi şәraitindә bәrabәrliyin vә hüquqların tapdalanmamasının tәmini
dövlәtlә vәtәndaşların razılaşdırılmış şәkildә birgә işlәmәsinin, bu әlaqәnin xeyirxahlıq zәminindә operativ
tәşkilinin tәmini
proseslәrin şәffaflığının vә dәqiq uçotunun aparılmasının tәmini

116 Aşağıdakılardan hansı dövlәt idarәetmәsinin meyarı deyil?

•

qanunların aliliyi şәraitindә bәrabәrliyin vә hüquqların tapdalanmamasının tәmini
dövlәtlә vәtәndaşların razılaşdırılmış şәkildә birgә işlәmәsinin, bu әlaqәnin xeyirxahlıq zәminindә operativ
tәşkilinin tәmini
nәticәvilik vә qәnaәtcilliyin tәmini
proseslәrin şәffaflığının vә dәqiq uçotunun aparılmasının tәmini
qanunların aliliyi şәraitindә bәrabәrliyin vә hüquqların tapdalanmasının tәmini

117 keyfiyyәtli idarәetmә nin keyfiyyәt meyarlarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

vәtәndaşlar vә hakimiyyәtin әmәkdaşlığı vә birgә işi
hakimiyyәtin vә onun qәrarlarının şәffaflığı
bütün qeyd edilәnlәr
tәsirә cavab vermәyә hәssaslıq, operativlik
qaydaların aliliyinin tanınması

118 keyfiyyәtli idarәetmә nin keyfiyyәt meyarlarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

qaydaların aliliyinin tanınması
vәtәndaşlar vә hakimiyyәtin әmәkdaşlığı vә birgә işi
mәcmu mәşğulluğun azalması vә әmәk haqqına xәrclәr müxtәlif sәviyyәlәrin büdcәlәrinә düşәn yükü daima
artırır.
tәsirә cavab vermәyә hәssaslıq, operativlik
hakimiyyәtin vә onun qәrarlarının şәffaflığı

119 Aşağıdakılardan hansı dövlәt xidmәtlәrinin islahatlarının әsasını tәşkil edir?
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•

dәyişikliklәrә dövlәt aparatının zәif reaksiyası dövlәt xidmәtlәrinin aşağı keyfiyyәtli olmasına vә sәmәrәsiz
fәailiyyәtinә sәbәb olur.
mәcmu mәşğulluğun artması vә әmәk haqqına xәrclәr müxtәlif sәviyyәlәrin büdcәlәrinә düşәn yükü daima artırır.
dövlәt işçilәrinin zәif dәlillәri vә ixtisaslı heyәtin çatışmamazlığı dövlәt aparatının fәaliyyәtinin sәmәrәliliyiynin
azalmasına sәbәb olur.
Bütün cavablar doğrudur.
korrupsiyanın vә süründürmәçiliyin inkişafı cәmiyyәtin çinovniklәrә vә dövlәt aparatına inamının azalması ilә
müşayәt olunur.]

120 Hansılar şәbәkәdә fәaliyyәt göstәrәn firmaların uğursuzluqla üzlәşmәsinin әsas sәbәbidir? 1. оnlardan
çоxları qabaqcadan hеç bir tәdqiqat vә ya planlaşdırma aparmadan bazara girirlәr әmtәәlәrin vaxtlıvaxtında
çatdırılmaması 3. sеrvis xidmәtinin aşağı sәviyyәdә оlmasına görә

•

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

121 Qeyd edilәn bәndlәrin hansında rәqәmsal iqtisadiyyatda başlıca rәqabәt amillәrindәn biri qeyd edilib: 1.
İstehlakçı era sında istehsalçıların individual istehlakçı tәlәbatını effektiv istehsal vә planlaşdırma sistemi ilә
uzlaşdırmaq qabiliyyәti başlıca rәqabәt amilidir 2. Daha çox İKT tәtbiqi başlıca amildir 3. Müasir dövrdә
ucuz vә keyfiyyәtli mәhsul rәqabәtda daha yüksәkdir

•

3
1
1,2
2,3
1,3

122 Azәrbaycanda ilk dәfә Golden Pay ödәniş sistemini tәtbiq etmişdir:

•

Silver Key kompaniyası
Fәrid İsmayılzadә
Rәsulov Mәhәmmәd
Araz Cәlilov
“AtaTexnologiya” MMC kompaniyası

123 Pizza Hut nә vaxt yaradılmışdır?

•

1993
1994
1990
1991
1992

124 Azәrbaycanda Elektron Hökumәt Dövlәt Proqramı hansı illәri әhatә edir?

•

20062010
20092012
20082012
20082011
20072011

125 İnformasiya cәmiyyәtinә keçidin artıq başa çatdığı ölkә kimi qeyd edilәnlәrdәn hansı düzgündür?

•

Latviya
Yaponiya
Norveç
Danimarka
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İsveçrә

126 Webvitrinlәrә aid olmayan mülahizәlәri seçin: 1. onları yaradanlar ticarәt sahәsinә qeyripeşәkarlardır.
2. Xidmәtin zәifliyi şәraitindә alıcıda şirkәtә qarşı mәnfi rәy formalaşır 3. pәrakәndә ticarәt tәşkilatları üçün
qәbul edilmiş qaydalar әsasәn fәaliyyәt göstәrәn internetmağazalardır 4. Belә portallar internetә  son
istehlakçılarla әks әlaqәnin yeni üsullarını vә ya webmarketinqin tәşkili alәti kimi baxan real ticarәt
şirkәtlәrinin bazasında yaradılır.

•

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

127 Verilәn lisenziyalara görә informasiya mәhsulları hansı kateqoriayaya bölünürlәr?

•

Dövlәt orqanlarına vә müәssilәrә aid informasiya mәhsulu
fiziki şәxslәr üçün vә huquqi şәxslәr üçün
kommersiya vә qeyrikommersiya
biznez müәssisәlәri üçün
Heç biri

128 Verilәn lisenziyalara görә informasiya mәhsulları neçә kateqoriayay bölünürlәr?

•

3
2
5
6
4

129 Golden Pay neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

2008
2002
2007
2003
2005

130 AtaTexnologiya MMC kompaniyasının әmәkdaşlıq etdiyi şirkәtlәrә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı
aiddir? 1. Oracle 2. Microsoft 3. Cisco 4. Dell 5. Samsung

•

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

131 Azәrbaycanda rәqәmsal uçurum әn çox müşahidә olunur:

•

Rayonlar arasında
Qonşu ölkәlәr arasında
Mәrkәz şәhәr vә digәr bölgәlәr arasında
Müәssilәr arasında
Heç birindә

132 İnternetdәn istifadә üzrә beynәlxalq statistika tәşkilatı (İnternet World Stats) tәrәfindәn açıqlanan
statistik mәlumatda isә göstәrilir ki, 20002009cu illәr әrzindә Azәrbaycanda internetdәn istifadә edәnlәrin
sayı neçә dәfә dәfә artıb?
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•

200,7
202,7
150,6
102,7
190

133 Lesser General Public License (LGPL) kompüter proqramlarını әldә edәnlәrә aşağıdakı hüquq vә
azadlıqları verir:

•

proqramın modifikasiya edilmәsinin vәonun necә işlәmәsini öyrәnmәk azadlığı (bunun üçün ilkin kodun әldә
olunması tәlәb olunur);
bütün cavablar doğrudur
proqramın daha da tәkmillәşdirilmәsi vә yeni alınmış versiyanın ümumi istifadәyә verilmәsi azadlığı (bunun üçün
dә ilkin kodun әldә olunması tәlәb olunur);
istәnilәn mәqsәd üçün proqramdan istifadә etmәk azadlığı;
surәtlәrin yayılması azadlığı;

134 İnformasiya sistemi anlayışının daha dolğun izahı qeyd edilmiş variantı seçin:

•

Informasiya sistemi kompüterlәrdәn, kompüter şәbәkәlәrindәn, proqram mәhsullarından, verilәnlәr bazalarından,
insanlardan, müxtәlif növ rabitә vasitәlәrindәn vә s. ibarәt olan muhitdir..
İnformasiya sistemi, informasiya emalı sistemidir vә burada әsas mәqsәd informasiyanın saxlanması, sorğulara görә
axtarışı vә seçilәn informasiyanı lazımi formaya salıb, istifadәçiyә çatdırılmasıdır.
İnformasiya sistemi, informasiya emalı sistemidir vә burada әsas mәqsәd informasiyanın saxlanması, istifadәçiyә
çatdırılmasıdır
İnformasiya sistemi kompüterlәrdәn, kompüter şәbәkәlәrindәn, vә s. ibarәt olan muhitdir.
İnformasiya sistemi kompüterlәrdәn, kompüter şәbәkәlәrindәn, proqram mәhsullarından, verilәnlәr bazalarından,
insanlardan, müxtәlif növ rabitә vasitәlәrindәn vә s. ibarәt olan muhitdir. İnformasiya sistemi, informasiya emalı
sistemidir vә burada әsas mәqsәd informasiyanın saxlanması, sorğulara görә axtarışı vә seçilәn informasiyanı
lazımi formaya salıb, istifadәçiyә çatdırılmasıdır.

135 İnformasiya mәhsulları nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
İnformasiya mәhsulları informasiya sistemlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olub, yayılma vә realizasiya üçün tәyin
olunmuş sәnәdlәr, informasiya massivlәri, verilәnlәr bazası vә informasiya xidmәtlәridir.
İnformasiya mәhsulları informasiya sistemlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olub, yayılma vә realizasiya üçün tәyin
olunmuş sәnәdlәr, informasiya massivlәridir.
İnformasiya mәhsulları informasiya sistemlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olub, yayılma vә realizasiya üçün tәyin
olunmuş informasiya xidmәtlәridir.
İnformasiya mәhsulları informasiya sistemlәrinin fәaliyyәtinin nәticәsi olub xidmәtlәridir.

136 Maykl Aldriç ilk olaraq yaratmışdır

•

İlk hesablama maşını
Amazon
eBay
Elektron hökumәt
Onlayn Ticarәt

137 Qeyd edilәn bәndlәrin hansı informasiya kapitalına aid deyil? 1. Müәlliflik hüququ 2. Dövriyyә
vәsaitlәri 3. Patentlәr 4. Nağd pul 5. Maddi mülk

•

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

138 Qeyd edilәn bәndlәrin hansı rәqәmsal iqtisadiyyatın üstünlüklәrinә aiddir? 1. İnformasiyanın saxlanması
vә daşınmasında yüksәk sürәtin olması 2. Operativlik 3. yeni iqitisadi aktivin – informasiya kapitalının
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meydana gәlmәsi 4. İnformasiya ilә müxtәlif manipulyasiyaların hәyata keçirilmәsinә imkan yaradılması

•

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

139 Rәqәmsal iqtisadiyyatın inkişafına birbaşa mane olmayan amillәr sirasını seçin: 1. Dünya nәhәnglәrinin
Rİtin әleyhinә olması 2. Rәqәmsal uçurum 3. Texnoloji çatışmazlıq 4. İqtisadiyyatın zәif olması

•

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

140 Strateji informasiya sistemlәrinin istifa¬dә¬si¬nin neçә tendensiyası var,

•

6
3
2
5
4

141 Firma tәrәfindәn hәll edilәn mәsәlәlәrin neçә növü var,

•

3
4
5
6
2

142 İri müәssisәlәrdә idarәetmәnin neçә forması mövcuddur,

•

6
3
4
5
2

143 Avtomatlaşdırılmış İT  nin kombinasiya edilmiş şәbәkә tәşkili aşağıdakı üstünlüklәrә malikdir:

•

variantların hamısı
proqram vasitәlәrinin geniş spektr variantları hesabına istifadәçilәrin tәlәblәrinә yüksәk uyuşqanlıq
istismar mәsrәflәrinә qәnaәt;
“Müştәriserver” arxitekturasının sәmәrәli reallaşma imkanı;
aparat vasitәlәrinә uyuşqanlıq

144 Avtomatlaşdırılmış verilәnlәr bankının tәşkili üçün reallaşan mәrkәzi hesablama sistemlәri
aşağıdakılardan hansı aidir,

•

meyn
UNİX–server
variantların hamısı
superkompyuter
freym

145 Tәşkilatları (müәssisәlәri) neçә qrupa bölürlәr,
21/104

23.12.2016

•

6
2
4
3
5

146 Qәrar qәbuletmәnin plan mәsәlәlәrinin reallaşması neçә sәviyyәdә hәyata keçirilir?

•

6
5
3
4
3

147 Texnoloji prosesin mәrkәzlәşdirilmә dәrәcәsinә görә idarәetmә sistemlәrindә informasiya
texnologiyalarının neçә növü vardır?

•

2
3
6
5
4

148 Avtomat informasiya sisteminin göstәricilәrinә aiddir:

•

insanmaşın sistemlәridir, müxtәlif tipli tәşkilatlarda idarәedici qәrarların qәbulu üçün zәruri informasiyanın
avtomatlaşdırılmış yığımını, emalını vә ötürülmәsini tәmin edәn sistemlәrdir
informasiya emalının müasir texniki vasitәlәri olmadan fәaliyyәt göstәrir, bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn
işlәnilmiş metodika әsasında insan tәrәfindәn yerinә yetririlir
Heç biri
iqtisadi obyektin idarәedici mәsәlәlәrinin hәlli üçün proqramaparat tәminatı bazası әsasında informasiyanın
yığımı, qeydiyyatı, ötürülmәsi, toplanması vә emalı әmәliyyatlarını reallaşdıran metod vә vasitәlәr mәcmusundan
istifadә edәn prosesdir
informasiyanın emalı üzrә bütün әmәliyyatların insanın müdaxilәsi olmadan yerinә yetirilmәsi ilә xarakterizә
olunur, yalnız nәzarәt funksiyalarını insan yerinә yetirir

149 Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin göstәricilәrinә aiddir:

•

informasiyanın emalı üzrә bütün әmәliyyatların insanın müdaxilәsi olmadan yerinә yetirilmәsi ilә xarakterizә
olunur, yalnız nәzarәt funksiyalarını insan yerinә yetirir
insanmaşın sistemlәridir, müxtәlif tipli tәşkilatlarda idarәedici qәrarların qәbulu üçün zәruri informasiyanın
avtomatlaşdırılmış yığımını, emalını vә ötürülmәsini tәmin edәn sistemlәrdir
Heç biri
informasiya emalının müasir texniki vasitәlәri olmadan fәaliyyәt göstәrir, bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn
işlәnilmiş metodika әsasında insan tәrәfindәn yerinә yetririlir
iqtisadi obyektin idarәedici mәsәlәlәrinin hәlli üçün proqramaparat tәminatı bazası әsasında informasiyanın
yığımı, qeydiyyatı, ötürülmәsi, toplanması vә emalı әmәliyyatlarını reallaşdıran metod vә vasitәlәr mәcmusundan
istifadә edәn prosesdir

150 әllә idarә olunan informasiya sistemlәrinin göstәricilәrinә aiddir:

•

Heç biri
informasiya emalının müasir texniki vasitәlәri olmadan fәaliyyәt göstәrir, bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn
işlәnilmiş metodika әsasında insan tәrәfindәn yerinә yetririlir
insanmaşın sistemlәridir, müxtәlif tipli tәşkilatlarda idarәedici qәrarların qәbulu üçün zәruri informasiyanın
avtomatlaşdırılmış yığımını, emalını vә ötürülmәsini tәmin edәn sistemlәrdir
informasiyanın emalı üzrә bütün әmәliyyatların insanın müdaxilәsi olmadan yerinә yetirilmәsi ilә xarakterizә
olunur, yalnız nәzarәt funksiyalarını insan yerinә yetirir
iqtisadi obyektin idarәedici mәsәlәlәrinin hәlli üçün proqramaparat tәminatı bazası әsasında informasiyanın
yığımı, qeydiyyatı, ötürülmәsi, toplanması vә emalı әmәliyyatlarını reallaşdıran metod vә vasitәlәr mәcmusundan
istifadә edәn prosesdir
22/104

23.12.2016

151 İnformasiya proseslәrinin avtomatlaşdırma sәviyyәsinә görә onlar neçә növә bölünür?

•

6
5
3
2
4

152 İdarәetmә proseslәrinin növlәrinә görә İS neçә yerә bölünür?

•

6
3
2
4
5

153 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrinin dövlәt idarәçiliyi sәviyyәsinә görә tәsnifat әlamәti üzrә neçә
növü vardır?

•

6
3
2
4
5

154 ........ tendensiyanın әsasını ilk iki tendensiyanın sintezi tәşkil edir. Cümlәni tamamlayın.

•

Beşinci
Birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü

155 Avtomatlaşdırılmış İT – nin tәşkili strategiyasının seçiminә aiddir,

•

müәssisәnin vә ya tәşkilatın tipi;
Variantlarәn hamısı
tәşkilatın vә ya müәssisәnin qәbul edilmiş idarәetmә modeli;
istehsaltәsәrrüfat vә ya digәr fәaliyyәt;
mәәssisәnin vә ya tәşkilatın fәaliyyәt sahәsi;

156 Avtomatlaşdırılmış İT – nin tәşkili strategiyasının seçiminә aid deyil,

•

tәşkilatın vә ya müәssisәnin qәbul edilmiş idarәetmә modeli;
istehsaltәsәrrәfat vә ya digәr fәaliyyәt;
idarәetmәdә yeni mәrhәlәlәr;
mövcud informasiya infrastrukturu vә s. kimi amillәrlә tәyin olunur.
informasiya proseslәrinin avtomatlaşdırılma dәrәcәsi

157 Aşağıdakı variantlardan hansı firma tәrәfindәn hәll edilәn mәsәlәlәrin 4cü növünә aiddir
Şirkәtdә vә xarici mühitdә vәziyyәtin tәhlili, şirkәtin fәaliyyәtinin qısamüddәtli vә strateji planlaşdırılması üzrә
qә¬rarın qәbul edilmәsi müxtәlif tәşkilatların idarәetmә aparat¬la¬rının әsas funksiyalarıdır.
Firmaya nәzәrәn xarici istifadәçilәrә  investorlara, vergi xidmәtlәrinә vә s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın tәsvirinә
yönәldilmişdir, bu halda tәhlil üçün verilәnlәrin standart mühasibat  statistik hesabatları әsasında vә digәr
in¬formasiya mәnbәlәrindәn alınmış göstәricilәrdәn istifadә olunur.
Biznesin inkişafının strateji ida¬rә¬etmә qәrarlarının işlәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş tәhlil mәsәlәlәridir.
Taktiki mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmişdir, informasiya bazası tamamilә genişdir vә idarәetmә obyektinin
fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrini xa¬rak¬terizә edәn çoxlu sayda xüsusi göstәricilәrin öyrәnilmәsini tәlәb edir.

•
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•

İqtisadi obyektin funksional altsistemlәrinә uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarә olunması mәsәlәlәri ilә
әlaqәdardır.

158 ...........biznesin inkişafının strateji idarәetmә qәrarlarının işlәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş tәhlil
mәsәlәlәridir. Cümlәni tamamlayın.

•

İkinci növ mәsәlәlәr
Birinci növ mәsәlәlәr
Beşinci növ mәsәlәlәr
Dördüncü növ mәsәlәlәr
Üçüncü növ mәsәlәlәr

159 ........... tәhlil mәsәlәlәri taktiki mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmişdir, onun informasiya bazası tamamilә
genişdir vә idarәetmә obyektinin fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrini xarakterizә edәn çoxlu sayda xüsusi
göstәricilәrin öyrәnilmәsini tәlәb edir. Cümlәni tamamlayın.

•

Beşinci növ mәsәlәlәr
Birinci növ mәsәlәlәr
İkinci növ mәsәlәlәr
Üçüncü növ mәsәlәlәr
Dördüncü növ mәsәlәlәr

160 ......... iqtisadi obyektin funksional altsistemlәrinә uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarә olunması
mәsәlәlәri ilә әlaqәdardır, bu cür mәsәlәlәrin hәlli üçün iqtisadi ob¬yektin vә xarici mühitin vәziyyәti
haqqında cari әmәli informasiyadan istifadә olunur. Cümlәni tamamlayın.

•

Beşinci növ mәsәlәlәr
Birinci növ mәsәlәlәr
İkinci növ mәsәlәlәr
Üçüncü növ mәsәlәlәr
Dördüncü növ mәsәlәlәr

161 İnformasiya texnologiyasının fәaliyyәt konturunun modellәrinә aiddir,

•

mәhsulun (әmtәә vә xidmәtlәrin) yeni növlәrinin tәş¬ki¬lindә istifadә üçün mümkün olan istehsal resurslarının
potensial növlәrini;
mәhsulun (әmtәә vә xidmәtlәrin) yeni növlәrinin ha¬zır¬lanmasında perspektiv texnoloji proseslәri nәzәrә alır.
Variantların hamısı doğrudur
ölkәdә bazar münasibәtlәrinin inkişafının xüsusiyyәtlәrini;
tәşkilatın vә ya müәssisәnin fәaliyyәt dairәsinә aid olan mәhsulun (әmtәә vә xidmәtlәrin) mümkün perspektiv
növlәrini;

162 ......... tendensiynın әsası olaraq qәbul edilmişdir ki, әvvәlcә mәqsәdlәr vә onlara çatmaq üçün
strategiyalar işlәnilir, yalnız bundan sonra isә avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyası әvvәlcәdәn
işlәnilmiş strategiyaya uyğunlaşdırılır. Cümlәni tamamlayın.

•

Beşinci
Üçüncü
İkinci
Birinci
Dördüncü

163 ........ tendensiya ona әsaslanır ki, tәşkilat mәqsәdlәrin formalaşmasında vә strateji planlaşdırmada
strateji informasiya sistemlәrindәn istifadә edir. Cümlәni tamamlayın.

•

Beşinci
Üçüncü
İkinci
Birinci
Dördüncü
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164 Korporativ sistemin informasiya sellәrinin ümumilәşdirilmiş sxeminin elementinә ağağıdakılardan hansı
aid deyil,

•

Hüquqi xidmәtlәr
İqtisadi vә maliyyә xidmәtlәri
İnformasiya mәnbәlәri
İnformasiya xidmәtlәri
Kommunal xidmәtlәr

165 Öyrәtmә informasiya sistemlәrinin funksiyalarına aiddir:

•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
iqtisadiriyazi metod vә modellәr bazasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edir.
firmanın vә ya korporasiyanın bütün idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün istifadә olunur
tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanmasında, iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrinin işçilәrinin yenidәn
hazırlanmasında vә kvalifikasiyasının artırılmasında istifadә olunur
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

166 Elmi tәdqiqatların informasiya sistemlәrinin funksiyalarına aiddir:

•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
iqtisadiriyazi metod vә modellәr bazasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edir
firmanın vә ya korporasiyanın bütün idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün istifadә olunur
çoxsәviyyәli ierarxik sistemlәrdәn ibarәt olur; texnoloji proseslәrin idarә olunması informasiya sistemlәrini vә
müәssisәnin idarә olunması informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirir
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

167 Korporativ informasiya sistemlәrinin funksiyalarına aiddir:

•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
iqtisadiriyazi metod vә modellәr bazasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edir.
firmanın vә ya korporasiyanın bütün idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün istifadә olunur.
çoxsәviyyәli ierarxik sistemlәrdәn ibarәt olur; texnoloji proseslәrin idarә olunması informasiya sistemlәrini vә
müәssisәnin idarә olunması informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirir
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

168 İnteqrasiya edilmiş informasiya sistemlәrinin funksiyalarına aiddir:

•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
iqtisadiriyazi metod vә modellәr bazasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edir.
firmanın bütün idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
çoxsәviyyәli ierarxik sistemlәrdәn ibarәt olur; texnoloji proseslәrin idarә olunması informasiya sistemlәrini vә
müәssisәnin idarә olunması informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirir
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

169 Tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarә olunmasına aiddir:

•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
iqtisadiriyazi metod vә modellәr bazasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edir.
firmanın bütün idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
çoxsәviyyәli ierarxik sistemlәrdәn ibarәt olur; texnoloji proseslәrin idarә olunması informasiya sistemlәrini vә
müәssisәnin idarә olunması informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirir
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

170 Texnoloji proseslәrin idarә edilmәsinә aiddir:
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•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
firmanın bütün idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
firmanın bütün idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
çoxsәviyyәli ierarxik sistemlәrdәn ibarәt olur; texnoloji proseslәrin idarә olunması informasiya sistemlәrini vә
müәssisәnin idarә olunması informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirir
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

171 Dövlәt idarәçiliyi sәviyyәsinә görә tәsnifat әlamәtinә uyğun olaraq avtomatlaşdırılmış idarәetmә
sistemlәrinin hansı növlәri vardır?

•

lokal, federal, regional
federal, regional, bәlәdiyyә
qlobal, lokal, bәlәdiyyә
qlobal, regional, lokal
qlobal, federal, regional

172 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrinin әsas tәsnifat әlamәtlәrinә aid deyil:

•

informasiya proseslәrinin avtomatlaşdırılma dәrәcәsi
avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
iqtisadi obyektin fәaliyyәt sahәsi
dövlәt idarәçiliyi sistemlәrindә sәviyyә
idarәetmә proseslәrinin növlәri

173 İT mühasibat uçotu, biznes proseslәrin ayrıayrı növlәri üzrә informasiyanın yıgımı vә
telekommunikasiya mühiti tәşkilatların istiqamәt üzrә informasiya verilәnlәr bazasının tәşkili ilә bağlı
mәsәlәlәrin hәlli ilә әlaqәdardәr. Bu ifadә tәşkilatın hansı qrupuna aiddir,

•

regional
orta
kiçik
federal
iri

174 İdarәedici bәnd üçün elektron sәnәd dövriyyәsinin fәaliyyәti vә onun konkret biznes – prosesә bağlılığı
mühüm rol oynayır, bu cür tәşkilatlar (müәssisәlәr) üçün firmanın fәaliyyәti ilә bağlı hәll edilәn funksional
mәsәlәlәrin dairәsini genişlәndirmәk xarakterikdir. Bu ifadә tәşkilatın hansı qrupuna aiddir,

•

regional
orta
kiçik
federal
iri

175 Müәssisәlәrin müәssisәlәrin informasiya texnologiyaları telekommunikasiya rabitә vasitә¬lә¬rinin,
çoxmaşınlı komplekslәrin, inkişaf etmiş Müştәriserver arxitekturasının, yüksәk sürәtli korporativ
hesablama şәbәkә¬lәrinin tәtbiqini özündә birlәşdirәn müasir proqramaparat bazası әsasında qurulur. Bu
ifadә tәşkilatın hansı qrupuna aiddir,

•

regional
orta
kiçik
federal
iri

176 Avtomatlaşdırılmış İT  nin kombinasiya edilmiş şәbәkә tәşkili aşağıdakı üstünlüklәrә malik deyil:
aparat vasitәlәrinә uyuşqanlıq

•
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•

tәşkilatın vә ya müәssisәnin qәbul edilmiş idarәetmә modeli
“Müştәriserver” arxitekturasının sәmәrәli reallaşma imkanı;
istismar mәsrәflәrinә qәnaәt;
proqram vasitәlәrinin geniş spektr variantları hesabına istifadәçilәrin tәlәblәrinә yüksәk uyuşqanlıq

177 Aşağıdakı variantlardan hansı firma tәrәfindәn hәll edilәn mәsәlәlәrin 1ci növünә aiddir,

•

Şirkәtdә vә xarici mühitdә vәziyyәtin tәhlili, şirkәtin fәaliyyәtinin qısamüddәtli vә strateji planlaşdırılması üzrә
qә¬rarın qәbul edilmәsi müxtәlif tәşkilatların idarәetmә aparat¬la¬rının әsas funksiyalarıdır.
Taktiki mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmişdir, informasiya bazası tamamilә genişdir vә idarәetmә obyektinin
fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrini xa¬rak¬terizә edәn çoxlu sayda xüsusi göstәricilәrin öyrәnilmәsini tәlәb edir.
Biznesin inkişafının strateji ida¬rә¬etmә qәrarlarının işlәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş tәhlil mәsәlәlәridir.
Firmaya nәzәrәn xarici istifa¬dә¬çilәrә  investorlara, vergi xidmәtlәrinә vә s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın tәsvirinә
yönәldilmişdir, bu halda tәhlil üçün verilәnlәrin standart mühasibat  statistik hesabatları әsasında vә digәr
in¬formasiya mәnbәlәrindәn alınmış göstәricilәrdәn istifadә olunur.
İqtisadi obyektin funksional altsistemlәrinә uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarә olunması mәsәlәlәri ilә
әlaqәdardır.

178 Aşağıdakı variantlardan hansı firma tәrәfindәn hәll edilәn mәsәlәlәrin 2ci növünә aiddir,

•

Şirkәtdә vә xarici mühitdә vәziyyәtin tәhlili, şirkәtin fәaliyyәtinin qısamüddәtli vә strateji planlaşdırılması üzrә
qә¬rarın qәbul edilmәsi müxtәlif tәşkilatların idarәetmә aparat¬la¬rının әsas funksiyalarıdır.
Taktiki mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmişdir, informasiya bazası tamamilә genişdir vә idarәetmә obyektinin
fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrini xa¬rak¬terizә edәn çoxlu sayda xüsusi göstәricilәrin öyrәnilmәsini tәlәb edir.
Biznesin inkişafının strateji idarәetmә qәrarlarının işlәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş tәhlil mәsәlәlәridir.
Firmaya nәzәrәn xarici istifadәçilәrә  investorlara, vergi xidmәtlәrinә vә s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın tәsvirinә
yönәldilmişdir, bu halda tәhlil üçün verilәnlәrin standart mühasibat  statistik hesabatları әsasında vә digәr
in¬formasiya mәnbәlәrindәn alınmış göstәricilәrdәn istifadә olunur.
İqtisadi obyektin funksional altsistemlәrinә uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarә olunması mәsәlәlәri ilә
әlaqәdardır.

179 Aşağıdakı variantlardan hansı firma tәrәfindәn hәll edilәn mәsәlәlәrin 3cü növünә aiddir,

•

Şirkәtdә vә xarici mühitdә vәziyyәtin tәhlili, şirkәtin fәaliyyәtinin qısamüddәtli vә strateji planlaşdırılması üzrә
qә¬rarın qәbul edilmәsi müxtәlif tәşkilatların idarәetmә aparat¬la¬rının әsas funksiyalarıdır.
Taktiki mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmişdir, informasiya bazası tamamilә genişdir vә idarәetmә obyektinin
fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrini xa¬rak¬terizә edәn çoxlu sayda xüsusi göstәricilәrin öyrәnilmәsini tәlәb edir.
Biznesin inkişafının strateji idarәetmә qәrarlarının işlәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş tәhlil mәsәlәlәridir.
Firmaya nәzәrәn xarici istifa¬dә¬çilәrә  investorlara, vergi xidmәtlәrinә vә s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın tәsvirinә
yönәldilmişdir, bu halda tәhlil üçün verilәnlәrin standart mühasibat  statistik hesabatları әsasında vә digәr
in¬formasiya mәnbәlәrindәn alınmış göstәricilәrdәn istifadә olunur.
İqtisadi obyektin funksional altsistemlәrinә uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarә olunması mәsәlәlәri ilә
әlaqәdardır.

180 Gizli açar kriptoqrafiyası adәtәn nә üçün istifadә edilir?

•

İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
SM yoxlayır, sertifikat verir vә bu sertifikatların fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Mübadilә olunan mәlumatın şifrәlәnmәsi
Subyekt haqda mәlumatlar vә onun açıq açarı
Elektron imza vә açıq açar şifrәlәmәsi

181 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının dördüncü mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı
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Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu

182 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının ikinci mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi

183 Elektron hökumәt yalnız vәtәndaşların vә dövlәt strukturlarının münasibәtlәrini deyil, eyni zamanda
dövlәt daxilindә  onun ayrıayrı .............. , .............. vә ............. arasındakı münasibәtlәrin dә formasını
dәyişir. 1. bәndlәri 2. imkanları 3. sәviyyәlәri 4. altbölümlәri 5. funksiyaları

•

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

184 Yenidәn qurulan dövlәt konsepsiyasının ilkin prinsiplәrinә aid deyil:

•

sәmәrәli dövlәt informasiya cәmiyyәtinin vә biliklәr iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun olmalıdır, böyük,
mәrkәzlәşdirilmiş vә standartlaşdırılmış bürokratiya keçmişdә qalmalıdır
Bütün variantlar doğrudur
dövlәtә mütlәq bәla kimi deyil, kollektiv fәaliyyәt üsulu vә ictimai problemlәrin hәlli kimi baxılmır
bütün vәtәndaşlar üçün imkanların bәrabәrliyinin tәmin olunması prinsipinә әsaslanmaq zәruridir
dövlәt idarәetmәsinin problemi insanlar (bürokratiklәr) deyil, bürokratik sistemin özüdür

185 Elektron hökumәt nәdir?

•

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

186 Açıq Açar Kriptoqrafiyasından nә üçün istifadә edilir?

•

Elektron imza vә açıq açar şifrәlәmәsi
SM yoxlayır, sertifikat verir vә bu sertifikatların fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Subyekt haqda mәlumatlar vә onun açıq açarı
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Mübadilә olunan mәlumatın şifrәlәnmәsi

187 PKI modelini tәşkil edәn komponentlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

Qeydiyyat Mәrkәzlәri
Sertifikat Mәrkәzlәri
Saxlama bazaları
Mәlumat kitabçaları
Sertifikat sahiblәri
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188 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının üçüncü mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı
“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.

189 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının birinci mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı
“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.

190 Keyfiyyәtli idarәetmә (Good Governance) yanaşma metodologiyasına uyğun olmayan keyfiyyәt
xarakteristikasını seçin.

•

qaydaların aliliyinin tanınması
nәticәvilik, sәmәrәlilik vә faydalılıq
bәrabәrlik vә ayrıseçkiliyin qәbul edilmәsi
hakimiyyәtin vә onun qәrarlarının şәffaflığı
hakimiyyәtin vәtәndaşlar qarşısında hesabat vermәsi

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

•

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

192 ................. verilmiş açar sözlәrә görә sәnәdlәrin axtarılması üçün nәzәrdә tutulmuş xidmәt növüdür.

•

TELNET
WAIS
FTP
USENET
GOPHER

193 Elektron poçt hansı üstünlüklәrә malikdir?

•

bütün cavablar doğrudur
verilәnlәrin mübadilәsinin yüksәk sürәti
göndәrilmәyә sәrf olunan aşaği xәrclәr
eyni zamanda mәktubun bir neçә ünvana göndәrilmәsi
artiq tәrtib edilmiş mәktubun yenidәn redaktәsi
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194 Kommunikasiya şәbәkәsinә hansı komponentlәr daxildir?

•

ötürücü, qәbuledici, mәlumat vә ötürmә vasitәlәri
ötürücü, qәbuledici vә mәlumat
ötürücü vә qәbuledici
qәbuledici, mәlumat vә ötürmә vasitәlәri
ötürücü, mәlumat vә ötürmә vasitәlәri

195 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin üstünlüklәridir:

•

yüksәk etibarlılıq, aşağı dәyәr
yüksәk etibarlılıq, yüksәk sürәt
informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi, aşağı dәyәr
yüksәk sürәt, aşağı dәyәr
informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi, yüksәk sürәt

196 Birranqlı şәbәkәlәrin üstünlüklәrinә aiddir:1. yüksәk etibarlılıq; 2. aşağı dәyәr; 3. yüksәk sürәt; 4.
idarәetmәnin sadәliyi; 5. informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi.

•

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

197 Kompyuter şәbәkәlәri hansı struktur әsasında qurulmuşdur?

•

relyasiya
ierarxik
qarışıq
ulduz
halqa

198 Elektron poçt ünvanında @ işarәsindәn sonra nә yazılır?

•

istifadәçinin adı
istifadәçinin IPünvanı
serverin kodu
serverin adı
topologiyanin növü

199 FTP (File Transfer Protocol) nәdir?

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
uzaqlaşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar

200 Telnet nәdir?

•

uzaqlaşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
İnternetin әn populyar xidmәt növü
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar

201 Usenet telekonfrasları nәdir?
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•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
uzaqlaşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

202 HTML (Hypertext Markup Language) nәdir?

•

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

203 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin çatışmazlıqlarından biridir:

•

şәbәkә işinin sәmәrәliliyinin stansiyaların sayından asılılığı
şәbәkәnin etibarlılığının vә sürәtinin serverdәn asılı olması
şәbәkәnin idarә olunmasının müxtәlifliyi
stansiyaların proqram tәminatının dәyişilmәsi vә yenilәşmәsindә olan çәtinliklәr
işçi stansiyaların sayına mәhdudiyyәt qoyulmaması

204 Birranqlı şәbәkәlәrin çatışmazlıqlarından biridir:

•

yüksәk etibarlılıq
şәbәkәnin idarә olunmasının müxtәlifliyi
aşağı dәyәr
bir kompyuterin server kimi seçilmәsinә çәkilәn xәrclәrin yüksәk olması
şәbәkәnin etibarlılığının vә sürәtinin serverdәn asılı olması

205 Şәhәr, әyalәt vә kiçik ölkәlәrin istifadәçilәrini özündә birlәşdirәn şәbәkә necә adlanır?

•

regional
lokal
beynәlxalq
qlobal
korporativ

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

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
uzaqlaşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

207 WAİS (Wide Area İnformation Servers) nәdir?

•

İnternetin әn populyar xidmәt növü
açar sözlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
uzaqlaşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar

208 Mәlumatların qәbul edilmәsi protokoludur:

•

SMTP
POP
FTP
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HTTP
HTML

209 Metaaxtarış sistemlәrinә aid olanı seçin:

•

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

210 Marker nәdir?

•

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

211 Qovşaq nәdir?

•

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

212 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

SMTP
HTML
TCP/İP
FTP
HTTP

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

•

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

214 Ethernet şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

şin
ulduz
qarışıq
halqa
ierarxik

215 Şәbәkә topologiyasının lokal şәbәkәlәr üçün xarakterik olan әsas növlәri hansılardır?

•

şin, ulduz., halqa
şin, qarişiq, ağac
şin, ierarxik, ağac
şәbәkә, ulduz, halqa
ulduz, qarişiq, ierarxik
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216 Şәbәkә qovşaqlarının rabitә kanalları ilә mәntiqi birlәşmә sxemi necә adlanır?

•

Şәbәkә modeli
Kommunikasiya
Topologiya
Abonent sistemi
Relyasiya modeli

217 İstifadәçilәrә tәqdim olunan şәbәkә resurslarının mәnbәyi olan kompyuterlәr qlobal şәbәkәlәrә ..............
vasitәsilә qoşulur.

•

işçi stansiya
brauzerlәr
serverlәr
drayverlәr
provayderlәr

218 ............ arxitekturası şәbәkәdә kompyuterlәrin qarşılıqlı tәsir modelidir.

•

mәnbә  qәbuledici
mәsәlәişçi stansiya
abonent – kompyuter
müştәriserver
faylserver

219 Faylserverlәrin әsas xüsusiyyәtlәri hansılardır? 1. Şәbәkә istifadәçilәrinin verilәnlәrini özündә saxlayır,
onların bu verilәnlәrdәn istifadәsini tәmin edir 2. Onlar istәnilәn әmәliyyat sistemi altında işlәyir 3. Fayl
serverlәr çox böyük hәcmli әmәli yaddaşa vә sәrt diskә malik kompyuterlәrdir 4. Faylserverlәrin başlıca
resursu fayllardır 5. Faylserverlәr kiçik hәcmli әmәli yaddaşa vә sәrt diskә malikdir

•

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

220 Şәbәkәnin topologiyası nәdir?

•

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

221 İşçi stansiya  ...

•

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

222 Ötürmә vasitәlәri...

•

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

•

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

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

•

Metaaxtarış
İxtisaslaşmış
Mürәkkәb
Sadә
Indeksli

225 Hansı yazılış döğrudur?

•

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

226 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nәdir?

•

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

227 Token Ring şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

qarışıq
ulduz
şin
ierarxik
halqa

228 Arcnet şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

qarışıq
ulduz
şin
ierarxik
halqa

229 Hansı mülahizә doğrudur? 1. Qlobal şәbәkә müxtәlif ölkәlәrdә, qitәlәrdә yerlәşәn abonentlәri birlәşdirir
2. Ötürücü verilәnlәri qәbul edәn, qәbuledici isә verilәnlәri ötürәn qurğudur 3. Fiziki ötürücü mühit
verilәnlәrin ötürülmә aparaturası vә elektrik siqnallarının ötürüldüyü fәza vә ya rabitә xәtlәridir 4. İstәnilәn
kommunikasiya şәbәkәsi yalnız ötürücünü vә qәbuledicini özündә saxlayır

•

1, 2
1,3
1, 4
2, 4
3,4
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230 Rәssamlıq vә arxitektura informasiyanın hansı növünә aid edilir (Sürәt 22.09.2015 12:02:13)

•

yazılı
sәsli
vizual
şifahi
sözlü

231 Tranzaksiya xәrclәri nәdir? (Sürәt 22.09.2015 11:55:10)

•

İstehsal xәrclәri
İşçilәrin işә götürülmәsi ilә bağlı xәrclәr
Bazar xәrclәri
Firmadaxili xәrclәr
Sövdәlәşmәnin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı xәrclәr

232 Elm vә әdәbiyyat informasiyanın hansı növünә aid edilir, (Sürәt 22.09.2015 12:02:07)

•

sәsli
sözlü
yazılı
şifahi
vizual

233 Amazon.com internet mağazası kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

R.H.Donell
Cef Bezos
Cefri Skoll
Kris Aqarpao
Pyer Omidyar

234 eBay Butterfield and Butterfield auksionunu neçәnci ildә әldә etmişdir?

•

1995
1999
1998
1997
1996

235 Ebay әsasәn hansı ticarәt növündәdir?

•

C2C
B2C
B2G
B2B
C2B

236 Ebayın әn son әldә etdiyi nailiyyәti:

•

Hindistanın Baaze.com saytına 50 milyon dollar ödәmәklә sahib olması
Korean online trading company firmasının aksiyalarına sahib olması
alman firması Marktplaatsı әlә keçirmәsi
eBay craiglist.org da 25 faiz aksiyalara sahib olması
Skype kampaniyasının 30 faiz sәhmlәrini әldә edmәsi

237 İnternet auksionunun adi auksiondan fәrqi kimi qeyd edilәn mülahizәlәrdәn düzgün olananı seçin:
Alıcıların bilavasitә iştirakı olmadan distant aparılması 2. Bu cür auksionlarda iştirak edәnlәr yer kürәsinin
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ixtiyari yerindә yerlәşә bilәrlәr. 3. Adi auksiondan fәrqli olaraq internet auksion alıcıların bilavasitә iştirak
etmәdәn distant aparılır.

•

2,3
1,2
hamısı
yalnız 3
yalnız2

238 eBayın ilk prezident kimi kim tәyin edilmişdir?

•

R.H.Donell
Cefri Skoll
Kris Aqarpao
Pyer Omidyar
Tim BernersLi

239 Neçәnci ildә eBay PayPal ödәmә sistemini 1.5 milyard dollara alır?

•

1997
1998
2002
2001
1999

240 AuctionWeb adlı onlayn auksion neçәnci ildә kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Tim BernersLi
Pyer Omidyar
Kris Aqarpao
Meq Vitman
R.H.Donell

241 eBaya әn böyük müvәffәqiyyәt hansı satış növü gәtirdi?

•

“İkinci әl” satışı
Fiksә olunmuş qiymәtlә satış
Auksiondan satış
Reklam xarakterli elanlar
Birbaşa mәhsul satışı

242 Hәr gün orta hesabla eBAYdan neçә kateqoriyadan nә qәdәr mәhsul tәqdim olunur?

•

20000 kat.dan 20 mln mәhsul
30000 kat.dan 15 mln mәhsul
30000 kat.dan 20 mln mәhsul
40000 kat.dan 20 mln mәhsul
40000 kat.dan 30 mln mәhsul

243 Ebayın dünyada әn böyük auksionu kimi neçә qeydiyyatçısı var?

•

14 mln
12 mln
10 mln
13 mln
15mln

244 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstәrin: (Sürәt
22.09.2015 13:13:02)
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•

B2A
B2B
C2Q
C2C
B2G

245 Elektron kommersiyanın texnoloji әsasını nә tәşkil edir? (Sürәt 22.09.2015 13:12:36)

•

Regional şәbәkә
Lokal şәbәkә
İntranet
Ekstranet
Qlobal şәbәkә

246 Elektron bazar nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:12:18)

•

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

247 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı giriş logistikasına aiddir, (Sürәt 22.09.2015 13:10:28)

•

Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi
şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik
informasiyadan birgә istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә hәyata keçirilir, bu sxem
ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki,
bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.
Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi, kommunal xidmәt
sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin
mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.
Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri haqqında tәsәvvürü uzaq
mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması
prosesinә cәlb edir, bununla da mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.
Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün
әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar, real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya
şirkәtinin bilet üçün xüsusi qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.

248 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı istismar prosesinә aiddir, (Sürәt 22.09.2015 13:10:14)

•

Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri haqqında tәsәvvürü uzaq
mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması
prosesinә cәlb edir, bununla da mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.
Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi
şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik
informasiyadan birgә istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә hәyata keçirilir, bu sxem
ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki,
bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.
Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün
әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar, real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya
şirkәtinin bilet üçün xüsusi qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.
Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi, kommunal xidmәt
sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin
mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.

249 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı çıxış logistikasına aiddir, (Sürәt 22.09.2015 13:09:55)
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•

Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi
şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik
informasiyadan birgә istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә hәyata keçirilir, bu sxem
ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki,
bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.
Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi, kommunal xidmәt
sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin
mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.
Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri haqqında tәsәvvürü uzaq
mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması
prosesinә cәlb edir, bununla da mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.
Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün
әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar, real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya
şirkәtinin bilet üçün xüsusi qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.

250 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı marketinq prosesinә aiddir, (Sürәt 22.09.2015 13:09:31)

•

Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi, kommunal xidmәt
sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin
mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.
Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә hәyata keçirilir, bu sxem
ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki,
bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.
Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi
şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik
informasiyadan birgә istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.
Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün
әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar, real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya
şirkәtinin bilet üçün xüsusi qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.
Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri haqqında tәsәvvürü uzaq
mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması
prosesinә cәlb edir, bununla da mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.

251 Mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәrinin funksiyalarına aşağıdaılardan hansı aiddir, (Sürәt
22.09.2015 13:08:55)

•

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
İnformasiyanın qorunması vә axtarışı kompüter informasiya sistemlәrinin әsas әmәliyyatlarıdır.
Sәnәd dövriyyәsinin avtomat¬laşdırılmasının tәtbiqi yoxlanılması vә işlәnilmәsi, habelә müәyyәn insanlar −
müşahidәçi, menecer, vitseprezident vә i.a. tәrәfindәn bәyәnilmәsi tәlәb edilәn ofis әmәliyyatlarının istәnilәn
növünü әhatә edir
Birgә mәlumat bazalarından vә qrafiklәrin tәrtibi proqramlarından istifadә edәrәk, tәşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilә
bağlı şәxsi münaqişәlәri minimallaşdırır;
Tәşkilati strukturun mәrkәzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mәtn mәlumatlarının axtarışının sәmәrәli üsulunu
tәmin edir.

252 Virtual korporasiyanın әsasını tәşkil edәn elementlәrә aiddir? (Sürәt 22.09.2015 13:10:57)

•

virtual dәyәr zәncirlәri
informasiya texnologiyalarının infrastrukturu
sistemlәrinin baza infrastrukturu
variantların hamısı
alıcıların virtual birliklәri

253 Metrikalar nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:11:41)

•

Prosedurların, hәrәkәtlәrin, texnologiyaların, metodların vә vәrdişlәrin praktiki vә әlverişli sistemidir
Bütün cavablar doğrudur
Spesifikasiyalar әsasında hәm layihәni, hәm dә mәhsulun reallaşdırılma¬sını qiymәtlәndirәn ölçmә meyarları vә
metodlarıdır
Layihәlәrin idarә olunmasının hәyat dövrünün vacib kömәkçi proseslәrindәn biridir
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Layihәnin idarә edilmәsi mәsәlәlәrini hәll etmәyә vә onun başa çatdırılması kursunu müәyyәnlәşdirmәyә imkan
verәn fәaliyyәtdir

254 Rәqәmsal iqtisadiyyatın hazırda inkişafına tәsir göstәrәn başlıca amil:

•

heç biri
Әhalinin adaptasiya müddәti
Dövlәtin rolu
maariflәndirmәnin olmaması
Rәqәmsal uçurum

255 Klassik iqtisadiyyatda әsas kapital puldursa rәqәmsal iqtisadiyyatda әsas kapital :

•

heç biri
qiymәtli kağızlar
informasiya kapitalı
elektron pul
çek

256 . Rәqәmsal iqtisadiyyatın inkişafına birbaşa mane olan amillәr sirasını seçin: 1. Dünya nәhәnglәrinin Rİ
tin әleyhinә olması 2. Rәqәmsal uçurum 3. Texnoloji çatışmazlıq 4. İqtisadiyyatın zәif olması

•

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

257 Rәqәmsal iqtisadiyyatın inkişafı ilә nәticәlәnә bilәr:

•

texnoloji bәrabәrlik
maddi tarazlıq
liberal tarazlıq
bәrabәr hüquqluq
iqtisadi tarazlıq

258 1990 cı illәrdәn başlayaraq inkişaf etmiş ölkәlәrlә dünyanın digәr ölkәlәri arasında әhәmiyyәli fәrqlәr
әsasәn nә ilә bağlı olmuşdur?

•

İnternet marketiqnlә
Texnologiyalarla
Tәhsillә
İqtisadiyyatla
Rәqәmsal iqtisadiyyatla

259 Dünyanın müvәffәqiyyәtli ölkәlәrinin göstәrilmәsindә aşağıdakı parametrlәrdәn hansı istifadә edilmir?

•

ÜDM
İqtisadiyyat
İnnovasiya ve texnolgiyalar
İdarәetmә
Sosial kapital

260 Dünyanın müvәffәqiyyәtli ölkәlәrinin göstәrilmәsindә aşağıdakı parametrlәrdәn hansı istifadә edilmir?

•

Ömür hәdii
İqtisadiyyat
Tәhlükәsizlik
Әhali sayı
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Tәhsil

261 Rәqәmsal demokratiya nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:17:03)

•

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

262 Elektron kommersiya bazarında neçә növ xidmәt mövcuddur? (Sürәt 22.09.2015 13:16:45)

•

6
2
4
5
3

263 BackOffice nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:16:30)

•

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

264 İnteraktiv bazarları başqa cür necә adlandırırlar? (Sürәt 22.09.2015 13:16:18)

•

İnformasiya brokeri
Auksion
Elektron hab
Virtual mağaza
Bazar cәmlәşdiricisi

265 İnternetmağaza nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:15:28)

•

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

266 Elektron ödәniş sistemlәrinә aiddir: (Sürәt 22.09.2015 13:15:54)

•

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

267 Müasir İnternet iqtisadiyyatının inkişafında әn mühüm rolu tutan WWW dünya hörümçәk toru sistemi
hansı ölkәdә yaradılmışdır?

•

Norveç
İsveçrәdә
Koliforniya
ABŞ
Fransa
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268 MillWard Brown şirkәti tәrәfindәn göstәrilәn statistik nәticәyә görә 2011ci ildә birinci yerdә hansı
brend qәrarlaşır?

•

China Mobile
McDonald s
Apple
Google
İBM

269 Rәqabәt üçbucağına daxildir:

•

Şәrq –AvropaQәrb
Qәrb –İslam – Avropa
ABŞ – ÇİN –Yaponiya
Qәrb –İslam –Çİn
ABŞ –Avropa –Çin

270 High tech texnologiyalardan highhume texnologiyalara keçidә yәni insan faktorunun dәyişmәsinә nә
sәbәb olmuşdur?

•

İnformasiya iqtisadiyyatı
Dünya iqtisadiyyatında böhran
Tәhsilin köklü dәyişikliyi
Texnolji inqilab
İnternetin yaranması

271 İnkişaf etmiş ölkәlәrin özündә texnoloji proqramların inkişafına mәnfi tәsir göstәrәn әsas amil hansıdır?

•

İKTnin inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında qeyri bәrabәr inkişafı
İKT –nin inkişaf etmiş ölkәlәr arasında qeyri bәrabәr inkişafı
rәqәmsal iqtisadiyyatın reallaşması üçün zәif ölkәlәrdә uyğun bazarın olmaması
inkişaf etmiş ölkәlәrdә hәddindәn artıq sürәtlә baş verәn texnolji inqilab
inkişaf etmiş ölkәlәrdә olan elmi texniki tәrәqqi

272 Çin Xalq Respublikasının texnolji potensial indeksi tәqribi olaraq nә qәdәr göstәrilmişdir?

•

88.8
44.4
76.2
66.6
82.6

273 Aşağıda qeyd edilәnlәrdәn yanlış fikri seçin: Umumilikdә müasir informasiya texnologiyalarının inkişafı
aşagıdakı nәticәlәrә gәtirib çıxaracaqdır:

•

texnologiyaların inkişafı qlobal monopolizmә gәtirәrәk sonda özözünü tormozlayır
Meta texnologiyalı dövlәtlәrlә rәqabәtin mümkünsüzlüyü digәr ölkәlәrin onlara hәr sahәdә qydsiz –şәrtsiz tabe
olmasına vә sonda dünyada rәqabәt proseslәrinin zәiflәmәsinә gәtirib çıxaracaqdır.
Maddi mәhsul istehsallı yeni texnologiyaların yeni şüuru vә mәdәniyyәti yaradan texnologiyalara çevrilmәsi(high
–tech dәn high humee keçid);
Әnәnәvi texnologiyaların dәyәrdәn düşmәsi;
Pulun texnologiyalar dәyәr baxımından uduzmasi ilә xarakterizә olunan İnformasiya cәmiyyәtinin yaranması

274 Vasitәçilәrin lәğv еdilmәsi vә yеni tipli vasitәçilik anlayışı hansı variantda daha düzgün verilmişdir?
Heç biri
Kastоmizasiya dеdikdә, kоmpaniyanın özünün hәr bir müştәrisinә, хüsusi оlaraq оnlar üçün nәzәrdә tutulmuş
mәhsul, хidmәt, qiymәt vә çatdırılma kanallarını tәmin еtmәk iqtidarında оlması başa düşülür.
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•

Insanları bir kоmpaniya daхilindә birbiri vә baş kоmpyutеrlә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә Intranеt; kоmpaniyanı оnun
malgöndәrәnlәri vә distribyutеri ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә Еkstranеt; nәhayәt, istifadәçilәri “ümumdünya
infоrmasiya anbarı” ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә isә Intеrnеt dеyilir
Şәbәkәdә işlәyәn yеni vasitәçilәr (хüsusilә, Pricеlinе.cоm) mеydana çıхmışdır ki, оnların müvәffәqiyyәt
qazanması artıq yеni tipli vә iri miqyasılıvasitәçilәrin yaranmasına işarәdir.
Kоmpaniyalar tәsdiq еdirlәr ki, iki vә daha artıq sahәnin kәsişmәsi kütlәvi sayda yеni imkanlar açır.

275 Azәrbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillәr aşağıdakılardır hansıdır?

•

İnternet istifadәçilәri sayının sürәtlә artması (xüsusilә, böyük şәhәrlәrdә).
Firmaların madditexniki tәchizat fәaliyyәtinin effektivliyini artırmaq cәhdlәri.
İqtisadiyyatın “monetarizasiyasının” sәviyyәsinin artması.
Elektronbiznesin hüquqi tәnzimlәnmәsi sәviyyәsinin aşağı olması.
Respublikada böyük maliyyә imkanları malik şirkәtlәrin meydana gәlmәsi.

276 Elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillәr aşağıdakılardır hansıdır?

•

İnternet istifadәçilәri sayının sürәtlә artması (xüsusilә, böyük şәhәrlәrdә).
Respublikada böyük maliyyә imkanları malik şirkәtlәrin meydana gәlmәsi.
İqtisadiyyatın “monetarizasiyasının” sәviyyәsinin artması.
Şirkәtlәrin tәdricәn kompüterlәşmәsi
İnformasiya texnologiyalarından istifadә sәviyyәsinin aşağı olması (xüsusilә әyalәtlәrdә).

277 Azәrbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillәr aşağıdakılardır hansıdır?

•

2003cü ildәn başlayaraq sәnaye sahәlәrinin dirçәlmәsi vә iqtisadi artımın olması.
Respublikada “kölgә iqtisadiyyatı”nın hәcminin böyük olması d) 2003cü ildәn başlayaraq sәnaye sahәlәrinin
dirçәlmәsi vә iqtisadi artımın olması.
İnternet istifadәçilәri sayının sürәtlә artması (xüsusilә, böyük şәhәrlәrdә)
Respublikada böyük maliyyә imkanları malik şirkәtlәrin meydana gәlmәsi.
Firmaların madditexniki tәchizat fәaliyyәtinin effektivliyini artırmaq cәhdlәri

278 Azәrbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürәtlәndirәn amil kimi aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

•

İnvestisiya mühitinin әlverişsiz olması.
Respublika vergi sisteminin qeyritәkmil olması.
Respublikada “kölgә iqtisadiyyatı”nın hәcminin böyük olması.
Firmaların madditexniki tәchizat fәaliyyәtinin effektivliyini artırmaq cәhdlәri vә yaxud da artması
Mövcud resurslardan qeyrisәmәrәli istifadә olunması.

279 Azәrbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürәtlәndirәn amil kimi aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

•

Korporativ idarә etmә sәviyyәsinin aşağı olması
Elektronbiznesin hüquqi tәnzimlәnmәsi sәviyyәsinin aşağı olması
Telekommunikasiya vasitәlәrinin zәif inkişafı
İnternet istifadәçilәri sayının sürәtlә artması (xüsusilә, böyük şәhәrlәrdә).
İnformasiya texnologiyalarından istifadә sәviyyәsinin aşağı olması (xüsusilә әyalәtlәrdә).

280 Azәrbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürәtlәndirәn amil kimi aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

•

Müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәrinin inhisarlaşması.
Uzun illәr iqtisadi vәziyyәtin qeyrisabit olması.
Mövcud resurslardan qeyrisәmәrәli istifadә olunması.
İnvestisiya mühitinin әlverişsiz olması.
Respublikada böyük maliyyә imkanları malik şirkәtlәrin meydana gәlmәsi.

281 Azәrbaycanda elektronkommersiyanın inkişafına mane olan amillәr aşağıdakılardan hansıdır?

•
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•

Bütün variantlar düzgündür
Maliyyә razılaşmalarının vә şәxsi informasiyaların ötürülmәsinin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması da әsas
mәsәlәlәrdәndir.
Tәdqiqatçıların mәlumatlarına görә, istifadәçi saytda 8 saniyә әrzindә özünә faydalı bir şey görmәsә, o öz
“yoluna” davam edәcәkdir.
Web saytların әksәriyyәtinin xaotik vә hәddәn artıq yüklәniş olması potensial müştәrilәrin cәlb olunması vә
saxlanmasına mane olur.
Reklam vә internet marketinq üzrә mütәxәssislәrin azlığı bu sahәdә işlәrin keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrir. Bu
bizim “elektron mәkanımızda” pullu xidmәtlәrdәn çox, barter vә pulsuz xidmәtlәrin üstünlk tәşkil etmәsilә
bağlıdır. Lakin bu sahәdә vәziyyәt tәdricәn dәyişir.

282 Elektron göndәrişlәr (spem) vasitәsilә aşağıdakılardan hansı mümkündür?

•

Qeyd edilәnlәrin hamısı
Biznes partnyorları vә hәmkarları yarmarkalara, sәrgilәrә, müşavirәlәrә, seminarlara, banketlәrә, tәqdimatlara vә
presskonfranslara dәvәt etmәk.
Potensial istehlakçıları şirkәtin mәhsul vә xidmәtlәrinin әldә olunması imkanları barәdә mәlumatlandırmaq.
Maraqlı tәşkilatlara dilerlik vә distribyutorluq tәklif edilmәsi.
Maraqlanan şәxslәrә öz informasiya büllütünlәri vә pressrelizlәrin göndәrilmәsi.

283 C. Raypоrt vә B. Yarоvski düşünürlәr ki, еffеktiv hesab edilәn saytlar оnların 7C adlandırdıqları
özünәmәxsus dizayn еlеmеntlәri ilә xaraktеrizә оlunur. Burada Ictimailik (Cоmmunity) anlayışını düzgün
ifadә edәn variantı seçin:

•

Mәtn, şәkillәr, sәslәr, vidеоsıra
Saytın kоmmеrsiya müqavilәlәrini hәyata kеçirmәsi imkanları.
Saytın «saytistifadәçi», «istifadәçisayt» vә ya ikitәrәfli münasibәtin tәmin еtmәsi.
Saytın istifadәçilәrinin öz aralarında ünsiyyәt saхlamasına imkan vеrmәsi.
Quruluş vә dizayn

284 C. Raypоrt vә B. Yarоvski düşünürlәr ki, еffеktiv hesab edilәn saytlar оnların 7C adlandırdıqları
özünәmәxsus dizayn еlеmеntlәri ilә xaraktеrizә оlunur. Burada Kоmmеrsiya (Cоmmеrcе) anlayışını düzgün
ifadә edәn variantı seçin:

•

Mәtn, şәkillәr, sәslәr, vidеоsıra
Saytın kоmmеrsiya müqavilәlәrini hәyata kеçirmәsi imkanları.
Saytın «saytistifadәçi», «istifadәçisayt» vә ya ikitәrәfli münasibәtinin tәmin еtmәsi.
Saytın istifadәçilәrinin öz aralarında ünsiyyәt saхlamasına imkan vеrmәsi.
Quruluş vә dizayn

285 C. Raypоrt vә B. Yarоvski düşünürlәr ki, еffеktiv hesab edilәn saytlar оnların 7C adlandırdıqları
özünәmәxsus dizayn еlеmеntlәri ilә xaraktеrizә оlunur. Burada Kоmmunikasiya (Cоmmunicatiоn) anlayışını
düzgün ifadә edәn variantı seçin:

•

Mәtn, şәkillәr, sәslәr, vidеоsıra
Saytın kоmmеrsiya müqavilәlәrini hәyata kеçirmәsi imkanları.
Saytın «saytistifadәçi», «istifadәçisayt» vә ya ikitәrәfli kоmmunikasiyaları tәmin еtmәsi.
Saytın istifadәçilәrinin öz aralarında ünsiyyәt saхlamasına imkan vеrmәsi.
Saytın müхtәlif istifadәçilәrә uyğunlaşdırıla bilmәsi vә ya istifadәçilәrә saytı pеrsоnalizә (öz tәlәblәrinә uyğun
olaraq dәyişiklik) еtmәyә imkan vеrmәsi qabiliyyәti.

286 C. Raypоrt vә B. Yarоvski düşüürlәr ki, еffеktiv hesab edilәn saytlar оnların 7C adlandırdıqları
özünәmәxsus dizayn еlеmеntlәri ilә xaraktеrizә оlunur. Burada Kastоmizasiya (Custоmizatiоn) anlayışını
düzgün ifadә edәn variantı seçin:
Mәtn, şәkillәr, sәslәr, vidеоsıra
Saytın kоmmеrsiya müqavilәlәrini hәyata kеçirmәsi imkanları
Saytın «saytistifadәçi», «istifadәçisayt» vә ya ikitәrәfli münasibәtinin tәmin еtmәsi.
Saytın istifadәçilәrinin öz aralarında ünsiyyәt saхlamasına imkan vеrmәsi.

•
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•

Saytın müхtәlif istifadәçilәrә uyğunlaşdırıla bilmәsi vә ya istifadәçilәrә saytı pеrsоnalizә (öz tәlәblәrinә uyğun
olaraq dәyişiklik,custоmizatiоn) еtmәyә imkan vеrmәsi qabiliyyәti.

287 әnәnәvi iqtisadiyyatda müştәrilәrin mәmnun qalma dәrәcәlәrinin vә оnların әldә saxlanılması
sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi aparılmırdısa yeni iqtisadiyyatda bu hal necә müşahidә olunur?

•

Heç biri
Maliyyә nәticәlәri ilә parallel olaraq, markеtinq nәticәlәrini dә qiymәtlәndirilir
Ticarәt markasının yaradılmasında әsas mәhsulun istismar хaraktеristikalarıdır
Müştәrilәrin mәmnun qalma dәrәcәsi qiymәtlәndirilir
Markеtinqlә markеtinq üzrә mütәхәssislәr mәşğul оlurlar

288 әnәnәvi iqtisadiyyatdabaşlıca оlaraq maliyyә nәticәlәri qiymәtlәndirilir sәhmdarlar üzәrindә
fоkuslaşırdısa yeni iqtisadiyyatda bu hal necә müşahidә olunur?

•

heç biri
Müştәrilәrin mәmnun qalma dәrәcәsi qiymәtlәndirilir
Müştәrilәrin mәmnun qalma dәrәcәlәrinin vә оnların әldә saхlanılması sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi aparılmır
Maliyyә nәticәlәri ilә parallel olaraq, markеtinq nәticәlәrini dә qiymәtlәndirilir . Maraqlı şәхslәr üzrә fоkuslaşır
Markеtinqlә markеtinq üzrә mütәхәssislәr mәşğul оlurlar

289 әnәnәvi iqtisadiyyatdaticarәt markaları rеklam vasitәsilә yaradılırdısa yeni iqtisadiyyatda bu hal necә
müşahidә olunur?

•

Әsas diqqәt müştәrilәrin әldә saхlanmasına vеrilir
Müştәrinin mәnfәәtli trasaksiyaları ömürlük dәyәrlilik üzәrindә fоkuslaşmışdır
Markеtinqlә hәr kәs mәşğuldur
Ticarәt markasının yaradılmasında әsas mәhsulun istismar хaraktеristikalarıdır
Müştәri sеqmеntlәri üzrә tәşkil еdilmişdir

290 әnәnәvi iqtisadiyyatda müştәrinin mәnfәәtli trasaksiyaları üzәrindә fоkuslaşırdisa yeni iqtisadiyyatda bu
hal necә müşahidә olunur?

•

Әsas diqqәt müştәrilәrin әldә saхlanmasına vеrilir
Müştәrinin mәnfәәtli trasaksiyaları ömürlük dәyәrlilik üzәrindә fоkuslaşmışdır
Markеtinqlә hәr kәs mәşğuldur
Ticarәt markasının yaradılmasında әsas mәhsulun istismar хaraktеristikalarıdır
Müştәri sеqmеntlәri üzrә tәşkil еdilmişdir

291 әnәnәvi iqtisadiyyatda әsas diqqәt müştәrilәrә istiqamәtlәnmişdirsә yeni iqtisadiyyatda bu hal necә
müşahidә olunur?

•

Әsas diqqәt müştәrilәrin әldә saхlanmasına vеrilir
Ticarәt markasının yaradılmasında әsas mәhsulun istismar хaraktеristikalarıdır
Ticarәt markaları rеklam vasitәsilә yaradılır
Maliyyә nәticәlәri ilә parallel olaraq, markеtinq nәticәlәrini dә qiymәtlәndirilir
Markеtinqlә hәr kәs mәşğuldur

292 әnәnәvi iqtisadiyyatda markеtinqlә markеtinq üzrә mütәxәssislәr mәşğul оlurdularsa yeni iqtisadiyyatda
bu hal necә müşahidә olunur?

•

Müştәrilәrin mәmnun qalma dәrәcәsi qiymәtlәndirilir
Әsas diqqәt müştәrilәrin әldә saхlanmasına vеrilir
Eyni halda
Maliyyә nәticәlәri ilә parallel olaraq, markеtinq nәticәlәrini dә qiymәtlәndirilir
Markеtinqlә hәr kәs mәşğuldur

293 İdarәetmәnin әmәli sәviyyәsinin әsas mәqsәdlәrini sadalayın. 1. sifarişlәrin reallaşdırılma qrafiklәrinin
vә baza iş planlarının tәşkili vә tәshihi 2. istehsalın gedişinin planlaşdırılmış gedişdәn sapmalarının tәhlilini
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vә qeydiyyatı 3. tәşkilatın bütünlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini 4. arzuolunmaz sapmaların
minimallaşdırılması vә ya aradan qaldırılması üzrә qәrarların işlәnilmәsi vә reallaşdırılması 5. tәşkilatın
inkişafı üçün potensialın tәşkili

•

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

294 İdarәetmәnin taktiki sәviyyәsinin әsas mәqsәdlәrini sadalayın. 1. sifarişlәrin reallaşdırılma qrafiklәrinin
vә baza iş planlarının tәşkili vә tәshihi 2. tәşkilatın bütünlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini 3. tәşkilatın
inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin tәyini 4. qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә çatmaq üçün zәruri resursların
seçimi vә qiymәtlәndirilmәsi 5. tәşkilatın inkişafı üçün potensialın tәşkili

•

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

295 İdarәetmәnin strateji sәviyyәsinin әsas mәqsәdlәrini sadalayın. 1. tәşkilatın inkişafının prioritetlәr
sisteminin tәyini 2. tәşkilatın bütünlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini 3. tәşkilatın inkişafının perspektiv
istiqamәtlәrinin tәyini 4. qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә çatmaq üçün zәruri resursların seçimi vә
qiymәtlәndirilmәsi 5. tәşkilatın inkişafı üçün potensialın tәşkili

•

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

296 Qәrar qәbuletmәnin plan mәsәlәlәrinin reallaşmasının әmәli sәviyyәsindә hansı funksiya yerinә yetirilir?

•

tәşkilatın inkişafının perspektiv istiqamәtlәri tәyin edilir
İnformasiya texnologiyasının tәşkili hesabına firmada vә xarici mühitdә işin cari vәziyyәtinin, onların qarşılıqlı
әlaqәlәrinin vә strateji qәrarların qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiyaya daxilolma tәmin edilir
tәşkilatn inkişaf prosesindә әldә olunmuş potensial әsasında sifarişlәrin reallaşdırılma qrafiklәri vә baza iş planları
tәşkil vә tәshih edilir
verilәnlәin emalı avtomatlaşdırılır vә әsasәn zәif strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllinә yardımçı olan modellәrin
reallaşdırılması tәmin edilir
iqtisadi obyektin müxtәlif funksional mәsәlәlәrinin hәlli üzrә çoxlu sayda cari әmәliyyatlar yerinә yetirilir

297 Qәrar qәbuletmәnin plan mәsәlәlәrinin reallaşmasının taktiki sәviyyәsindә hansı funksiya yerinә
yetirilir?

•

tәşkilatın inkişafının perspektiv istiqamәtlәri tәyin edilir
İnformasiya texnologiyasının tәşkili hesabına firmada vә xarici mühitdә işin cari vәziyyәtinin, onların qarşılıqlı
әlaqәlәrinin vә strateji qәrarların qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiyaya daxilolma tәmin edilir
firmanın cari vәziyyәti haqqında sorğulara cavab hazırlanır vә tәşkilatın әmәli idarәetmәyә uyğun olan
informasiya sellәrinә nәzarәt edilir
tәşkilatın bütünlükdә dayanıqlı fәaliyyәti tәmin edilir
verilәnlәin emalı avtomatlaşdırılır vә әsasәn zәif strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllinә yardımçı olan modellәrin
reallaşdırılması tәmin edilir

298 Qәrar qәbuletmәnin plan mәsәlәlәrinin reallaşmasının strateji sәviyyәsindә hansı funksiya yerinә
yetirilir?
mütәxәssislәr gündәlik әmәli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri olan informasiya mәhsulları ilә
tәmin edilir
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•

tәşkilatın inkişafı üçün potensial tәşkil edilir
firmanın cari vәziyyәti haqqında sorğulara cavab hazırlanır vә tәşkilatın әmәli idarәetmәyә uyğun olan
informasiya sellәrinә nәzarәt edilir
tәşkilatın bütünlükdә dayanıqlı fәaliyyәti tәmin edilir
informasiya texnologiyasının tәşkili hesabına firmada vә xarici mühitdә işin cari vәziyyәtinin, onların qarşılıqlı
әlaqәlәrinin vә strateji qәrarların qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiyaya daxilolma tәmin edilir

299 Kombinasiya edilmiş informasiya texnologiyalarının funksiyalarına aiddir:

•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
avtomatlaşdırılmış verilәnlәr bankında bütün informasiya sisteminin konsentrasiyası vә birgә verilәnlәr bazasının
istifadәsi ilә yerlәrdә funksional mәsәlәlәrin hәlli proseslәrinin inteqrasiyası ilә xarakterizә edilir.
mütәxәssisin konkret mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadәçilәrin iş yerlәrindә quraşdırılmış hesablama texnikası
vasitәlәrinin lokal tәtbiqinә әsaslanır.
iqtisadi obyektin әsas funksional mәsәlәlәrinin hәlli vә informasiyanın emalı informasiya texnologiyalarının emal
mәrkәzindә  mәrkәzi serverdә  müәssisәnin hesablama mәrkәzindә gedir.
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

300 Mәrkәzlәşdirilmәmiş informasiya texnologiyalarının funksiyalarına aiddir:

•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
avtomatlaşdırılmış verilәnlәr bankında bütün informasiya sisteminin konsentrasiyası vә birgә verilәnlәr bazasının
istifadәsi ilә yerlәrdә funksional mәsәlәlәrin hәlli proseslәrinin inteqrasiyası ilә xarakterizә edilir.
mütәxәssisin konkret mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadәçilәrin iş yerlәrindә quraşdırılmış hesablama texnikası
vasitәlәrinin lokal tәtbiqinә әsaslanır
iqtisadi obyektin әsas funksional mәsәlәlәrinin hәlli vә informasiyanın emalı informasiya texnologiyalarının emal
mәrkәzindә  mәrkәzi serverdә  müәssisәnin hesablama mәrkәzindә gedir.
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

301 Mәrkәzlәşdirilmiş informasiya texnologiyalarının funksiyalarına aiddir:

•

idarәedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
avtomatlaşdırılmış verilәnlәr bankında bütün informasiya sisteminin konsentrasiyası vә birgә verilәnlәr bazasının
istifadәsi ilә yerlәrdә funksional mәsәlәlәrin hәlli proseslәrinin inteqrasiyası ilә xarakterizә edilir.
mütәxәssisin konkret mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadәçilәrin iş yerlәrindә quraşdırılmış hesablama texnikası
vasitәlәrinin lokal tәtbiqinә әsaslanır.
iqtisadi obyektin әsas funksional mәsәlәlәrinin hәlli vә informasiyanın emalı informasiya texnologiyalarının emal
mәrkәzindә  mәrkәzi serverdә  müәssisәnin hesablama mәrkәzindә gedir.
müxtәlif texnoloji proseslәrin (yumşaq texnoloji proseslәr, energetika vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

302 Bәlәdiyyә informasiya sistemlәrinә aiddir:

•

heç biri
yerli özünü idarәetmә orqanlarında şәhәrin sosialiqtisadi sahәlәrinin bәndlәrinin işinә nәzarәt vә onun
tәnzimlәnmәsi, yerli büdcәnin, iqtisadi, sosial vә tәsәrrüfat proqnozlarının emalının tәmini üçün mütәxәssislәrә
informasiya xidmәti fәaliyyәti göstәrir.
konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi zamanı ortaya çıxan informasiya mәsәlәlәrinin
hәlli üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
inzibati idarәetmә aparatında informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә ölkәnin bütün regionlarında fәaliyyәt
göstәrir.
iqtisadi obyektin fәaliyyәt sahәlәri üzrә tәsnifat müxtәlif tipli müәssisә vә tәşkilatların istehsal – tәsәrrüfat
fәaliyyәtinә istiqamәtlәnmişdir

303 Federal informasiya sistemlәrinә aiddir:
şәhәrin sosialiqtisadi sahәlәrinin tәnzimlәnmәsi, yerli büdcәnin, iqtisadi, sosial vә tәsәrrüfat proqnozlarının
emalının tәmini üçün mütәxәssislәrә informasiya xidmәti fәaliyyәti göstәrir
yerli özünüidarәetmә orqanlarında şәhәrin sosialiqtisadi sahәlәrinin bәndlәrinin işinә nәzarәt edir
konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi ob¬yektlәrinin idarә edilmәsi zamanı ortaya çıxan informasiya
mәsәlәlәrinin hәlli üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•
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•

inzibati idarәetmә aparatında in¬for¬masiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә ölkәnin bütün regionlarında
fәaliyyәt göstәrir
iqtisadi obyektin fәaliyyәt sahәlәri üzrә tәsnifat müxtәlif tipli müәssisә vә tәşkilatların istehsal – tәsәrrüfat
fәaliyyәtinә isti¬qamәtlәnmişdir

304 Regional informasiya sistemlәrinә aiddir:

•

şәhәrin sosialiqtisadi sahәlәrinin tәnzimlәnmәsi, yerli büdcәnin, iqtisadi, sosial vә tәsәrrüfat proqnozlarının
emalının tәmini üçün mütәxәssislәrә informasiya xidmәti fәaliyyәti göstәrir
yerli özünüidarәetmә orqanlarında şәhәrin sosialiqtisadi sahәlәrinin bәndlәrinin işinә nәzarәt edir
konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi zamanı ortaya çıxan informasiya mәsәlәlәrinin
hәlli üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
inzibati idarәetmә aparatında informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә ölkәnin bütün regionlarında fәaliyyәt
göstәrir
iqtisadi obyektin fәaliyyәt sahәlәri üzrә tәsnifat müxtәlif tipli müәssisә vә tәşkilatların istehsal – tәsәrrüfat
fәaliyyәtinә istiqamәtlәnmişdir.

305 İdarәetmәnin informasiya sisteminin funksiyalarına aid deyil:

•

iqtisadi obyektin cari vәziyyәti haqqında idarә edәn personalın informasiyalaşdırılması hesabına әmәyin
mәhsuldarlığının artırılmasının tәmin olunmasına imkan verir
vahid informasiya fondundan idarәetmәnin bütün sәviyyәlәrinin rәhbәrlәrinә lazım olan informasiyanın vaxtlı
vaxtında tәqdim olunması hesabına idarәetmәnin sәmәrәliliyinin artımına nail olur
bazar iqtisadiyyatı şәrtlәri daxilindә tәşkilatın idarә edilmәsi ilә qәrarların vaxtında qәbul edilmәsinә imkan verir
informasiyanın әmәli yığımı, ötürülmәsi vә emalı hesabına qәbul edilәn qәrarların әsaslandırılma dәrәcәsini
yüksәldir
müxtәlif strukturlarda vә idarәetmәnin bütün sәviyyәlәrindә qәbul edilәn qәrarların razılaşdırılmasına şәrait
yaratmır

306 ............ idarәetmә olan tәşkilatlar ciddi koor¬di¬nasiyalı strukturların içәrisindә funksiya vә
sәlahiyyәtlәrin paylanması ilә xarakterizә olunur. Cümlәni tamamlayın.

•

İnteqrasiya edilmiş İS
Korporativ hesablama әәbәkәsi
Mәrkәzlәşdirilmәmiş
Mәrkәzlәşdirilmiş
Korporativ әS

307 ..............................informasiyanın emalı vә idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün nәzәrdә tutulmuş
informasiyanın, iqtisadiriyazi metod vә modellәrin, texniki, proqram vә digәr vasitәlәrin mәcmusudur.

•

avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
xidmәt sistemi
idarәetmәnin informasiya texnologiyası
idarәetmәnin informasiya sistemi
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi

308 .............. forma tәşkilat daxilindә strateji biznes vahidlәrinin ayrılması vә ya öz büdcәsi olan fәaliyyәtini
sәrbәst planlaşdıran gәlir mәnbәlәri ilә xarakterizә olunur. Cümlәni tamamlayın.

•

İnteqrasiya edilmiş İS
Korporativ hesablama әәbәkәsi
Mәrkәzlәşdirilmәmiş
Mәrkәzlәşdirilmiş
Korporativ әS

309 ............ informasiyanın ötü¬rül¬mәsi üçün bir müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәdә olan lokal hesab¬lama
şәbәkәlәrindәn ibarәt vә territorial cәmlәşmәyә malik paylanmış inteqrasiya edimiş sistemdir. Cümlәni
tamamlayın.
İnteqrasiya edilmiş İS

•
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•

Korporativ hesablama şәbәkәsi
Mәrkәzlәşdirilmәmiş
Mәrkәzlәşdirilmiş
Korporativ әS

310 РОРЗ, SMTP, UUCP protokollarının vәzifәsi,

•

istifadәçilәrә korporativ hesablama şәbәkәsinin kom¬mu¬nikasiya resursları ilә iş vasitәlәrini tәqdim edәn vahid
istifadәçi interfeysinin reallaşmasını
online vә offline rejimlәrindә strukturlaşdırılmış informasiyaya daxilolmanı
işlәyәn mövcud verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәlәrindә beynәlxalq standartlar әsasında elektron poçtun
mühafizәsini
bazasında korporativ hesablama şә¬bә¬kәlәri abonentlәrinin maraqları daxilindә qlobal xidmәtlәr kataloqlarının
tәşkilini
vahid elektron poçt xidmәtinin vә elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilini

311 x.500 protokollarının vәzifәsi,

•

istifadәçilәrә korporativ hesablama şәbәkәsinin kom¬mu¬nikasiya resursları ilә iş vasitәlәrini tәqdim edәn vahid
istifadәçi interfeysinin reallaşmasını
online vә offline rejimlәrindә strukturlaşdırılmış informasiyaya daxilolmanı
işlәyәn mövcud verilәnlәrin ötürülmәsi şәbәkәlәrindә beynәlxalq standartlar әsasında elektron poçtun
mühafizәsini
bazasında korporativ hesablama şә¬bә¬kәlәri abonentlәrinin maraqları daxilindә qlobal xidmәtlәr kataloqlarının
tәşkilini
vahid elektron poçt xidmәtinin vә elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilini

312 ...........firmaya nәzәrәn xarici istifa¬dә¬çilәrә  investorlara, vergi xidmәtlәrinә vә s. iqtisadi
infor¬ma¬si¬yanın tәsvirinә yönәldilmişdir, bu halda tәhlil üçün verilәnlәrin standart mühasibat  statistik
hesabatları әsasında vә digәr in¬formasiya mәnbәlәrindәn alınmış göstәricilәrdәn istifadә olunur. Cümlәni
tamamlayın.

•

Beşinci növ mәsәlәlәr
Üçüncü növ mәsәlәlәr
İkinci növ mәsәlәlәr
Birinci növ mәsәlәlәr
Dördüncü növ mәsәlәlәr

313 Elektron hökumәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

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

314 Elektron hökumәt qәrb anlamında hansı modullardan ibarәtdir?

•

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

315 Konstitusiyalı dövlәtlәrdә hökumәtin tәrkibinә daxil olmayanı seçin.

•

ali mәhkәmә
nazirlәr kabineti
parlament
respublika prezidenti
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•

monarx

316 Elektron hökumәtin tәtbiqinin әsas maliyyә mәnbәyi .............

•

dövlәt büdcәsidir
transmilli tәşkilatlardır
nazirlәr kabinetidir
qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır
beynәlxalq strukturlardır

317 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin xarici üstünlüklәrinә aiddir

•

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

318 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin daxili üstünlüklәrinә aiddir,

•

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

319 Bu tәşkilatlararası şәbәkә, dövlәt mәlumatları bazası, elektron sәnәd dövriyyәsi sistemi, reyestrlәr vә s
dir; Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir

•

hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)

320 Vәtәndaşlarla dövlәt arasında vergi әlaqәlәri, iş yerlәri barәdә mәlumatların vә tibbi informasiyaların
verilmәsi, seçicilәrin qeydiyyatı vә sәs vermәsi vә s. daxildir; Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir

•

hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)

321 Bu lisenziyaların vә icazәlәrin verilmәsi, dövlәt satınalmalarının aparılması vә i.a. demәkdir; Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir,

•

hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)

322 İKTdәn istifadә etmәklә dövlәt qeyridövlәt ictimai tәşkilatlarla (NGO) әlaqәlәr qurur; Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir
hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
49/104

23.12.2016

•

hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)

323 Sertifikasiya Mәrkәzi nә ilә mәşğul olur?

•

İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Subyekt haqda mәlumatlar vә onun açıq açarı
Mübadilә olunan mәlumatın şifrәlәnmәsi
[Elektron imza vә açıq açar şifrәlәmәsi
SM yoxlayır, sertifikat verir vә bu sertifikatların fәaliyyәtini tәnzimlәyir

324 Ehökümәt strategiyasının 5ci mәrhәlәsi necә adlanır,

•

Hökumәtin transformasiyası
Tranzaksiya
Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

325 Ehökümәt strategiyasının 4cü mәrhәlәsi necә adlanır

•

Hökumәtin transformasiyası
Tranzaksiya
Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

326 Ehökümәt strategiyasının 3cü mәrhәlәsi necә adlanır

•

Hökumәtin transformasiyası
Tranzaksiya
Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

327 Ehökümәt strategiyasının 2ci mәrhәlәsi necә adlanır

•

Hökumәtin transformasiyası
Tranzaksiya
Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

328 Ehökümәt strategiyasının 1ci mәrhәlәsi necә adlanır,

•

Әks әlaqә
Tranzaksiya
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Hökumәtin transformasiyası
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi

329 Ehökumәt infrastrukturunun funksional cәhәtdәn müstәqil, lakin qarşılıqlı әlaqәdә olan hansı konturda
yaradılması nәzәrdә tutulur:

•

dövlәt vә özәl
ümumi vә xüsusi
orta vә iri
daxili vә xarici
fәrdi vә xüsusi
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330 Ehökumәt infrastrukturunun funksional cәhәtdәn müstәqil, lakin qarşılıqlı әlaqәdә olan neçә konturda
yaradılması nәzәrdә tutulur:

•

6
2
4
5
3

331 Dünya tәcrübәsindә elektron idarәçiliyin neçә әsas tipi vardır

•

4
2
6
3
5

332 Ehökumәt tәkamül prosesindә neçә mәrhәlәdәn keçir:

•

3
2
6
5
4

333 Dövlәtin elm, innovasiyalar vә texnologiyalar sektoru ilә qarşılıqlı әlaqәlәridir. Bu ifadә aşağıdakılardan
hansına aiddir

•

hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәtbiznes (G2B)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)

334 Elektron sertifikatın vacib 2 hissәsi hansılardır?

•

Subyekt haqda mәlumatlar vә onun açıq açarı
Elektron imza vә açıq açar şifrәlәmәsi
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
SM yoxlayır, sertifikat verir vә bu sertifikatların fәaliyyәtini tәnzimlәyir
Mübadilә olunan mәlumatın şifrәlәnmәsi

335 Güclәndirilmiş eimzanın üstünlüklәrinә aiddir

•

Mәsuliyyәtdәn yayinmanın mümkünsüzlüyü (nonrepudiation).
bütünlük (integrity);
gizlilik (confidentiality);
tanınma (authentication);
Variantların hamısı doğrudur

336 Ehökümәt strategiyasının 1ci mәrhәlәsi  mәlumatın yerlәşdirilmәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir,

•

Sәhifәlәrin yenilәşdirilmәyәn mәzmunu  dövlәt idarәlәrinin “vizit kartları”
Hökumәt orqanlarının İnternetdә baza şәklindә iştirakı
İctimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәlәri üçün mәlumat
Variantların hamısı doğrudur
Mәlumat kitabçaları

337 E hökumәt infrastrukturunun xarici konturuna aiddir,
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•

hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәtbiliklәr (G2K)
G2G – “hökumәthökumәt”
G2C – “hökumәtvәtandaşlar” vә G2B  “hökumәtbiznes”
hökumәtüçüncü sektor (G2N)

338 E hökumәt infrastrukturunun daxili konturuna aiddir

•

hökumәtüçüncü sektor (G2N)
G2G – “hökumәthökumәt”
hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәtvәtәndaş (G2C)
G2C – “hökumәtvәtandaşlar” vә G2B  “hökumәtbiznes”

339 Elektron idarәçiliyin dördüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

Tranzaksiya
Tәlәb üzrә agentlik (Agency on Demand)
Bürokratik quruluş
Kibernetik ofis (Cyber Official)
Tam “ehökumәt”

340 Elektron idarәçiliyin üçüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır,

•

Tranzaksiya
Tәlәb üzrә agentlik (Agency on Demand)
Bürokratik quruluş
Kibernetik ofis (Cyber Official)
Tam “ehökumәt”

341 Elektron idarәçiliyin ikinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

Tranzaksiya
Tәlәb üzrә agentlik (Agency on Demand)
Bürokratik quruluş
Kibernetik ofis (Cyber Official)
Tam “ehökumәt”

342 Elektron idarәçiliyin birinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

Tranzaksiya
Tәlәb üzrә agentlik (Agency on Demand)
Bürokratik quruluş
Kibernetik ofis (Cyber Official)
Tam “ehökumәt”

343 Ehökumәt tәkamül prosesindә Dövlәt strukturunun transformasiyası mәrhәlәsinә aiddir:

•

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
dövlәt orqanları nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza vә
yüksәk ixtisaslı kadr hazırlığı imkan verir.
dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları veb
sayt vasitәsilә verirlәr.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.

344 Ehökumәt tәkamül prosesindә Tranzaksiya mәrhәlәsinә aiddir:

•

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
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•

dövlәt orqanları nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza vә
yüksәk ixtisaslı kadr hazırlığı imkan verir.
dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları veb
sayt vasitәsilә verirlәr.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.

345 Ehökumәt tәkamül prosesindә әks әlaqә  interaktiv qarşılıqlı әlaqә mәrhәlәsinә aiddir:

•

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
dövlәt orqanları nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza vә
yüksәk ixtisaslı kadr hazırlığı imkan verir.
dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları veb
sayt vasitәsilә verirlәr.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.

346 Ehökumәt tәkamül prosesindә İnformasiyanın yerlәşdirilmәsi mәrhәlәsinә aiddir:

•

Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
dövlәt orqanları nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza vә
yüksәk ixtisaslı kadr hazırlığı imkan verir.
dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
dövlәt strukturları İnternetdә baza sәviyyәsindә iştirak edirlәr vә dövlәt orqanları öz işlәri barәdә mәlumatları veb
sayt vasitәsilә verirlәr.
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.

347 5. ehökumәt dedikdә dövlәt aparatı işinin aşkarlığını vә sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә onun
informasiyalaşdırılmasına yönәlmiş kompleks tәdbirlәr başa düşülmәlidir. Bu ifadә aşağıdakılardan hansına
aiddir,

•

cavablar arasında doğru cavab movcud deyil
V.V. Turovets (2005)
Abramson vә Mins (2001)
S.А.Dyatlov (2002)
Muir vә Oppenheim (2002)

348 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin daxili üstünlüklәrinә aid deyil,

•

Daha yaxşı koordinasiya vә kommunikasiya
Transaksiyaların dәyәrinin azalması
Xidmәtlәrin göstәrilmәsindә innovasiyalar
Tәkrarlanan funksiyaların lәğvi
Bürokratik prosedurların sadәlәşdirilmәsi

349 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin xarici üstünlüklәrinә aid deyil,

•

Xidmәtlәrin göstәrilmәsindә innovasiyalar
Yüksәk sәmәrәlilik
Xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tezlәşmәsi
Transaksiyaların dәyәrinin azalması
Xidmәtlәrdәn istifadә imkanlarının artması

350 Rәqәmsal demokratiya nәdir?

•

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

351 Dövlәt idarәetmәsindә hansı dәyәrlәrin nәzәrә alınması mәslәhәt görülmür?

•

universal tәşkilati
hüquqi
şәxsi
siyasi
sosialsiyasi

352 Hakimiyyәtin müasir tәlәblәrә uyğun fәaliyyәtinin tәmini prinsipidir:

•

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

353 Hipermәtnlәrә baxmaq üçün nәzәrdә tutulmuş proqram deyil:

•

MS Frontpage
Opera
Firefox Mozilla
Google Xrome
İnternet Naviqator

354 Hipermәtnlәrin tәşkili üçün nәzәrdә tutulmuş proqramdır:

•

MS Frontpage
Opera
Firefox Mozilla
Google Xrome
İnternet Naviqator

355 Internet xidmәtlәrinә aiddir:

•

Usenet
SMTP
OLE
Token Ring
Plug and Play

356 Internet xidmәtlәrinә aid deyil:

•

Usenet
FTP
Internet Explorer
Email
Telnet

357 LAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

beynәlxalq
qlobal
lokal
regional
korporativ
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358 WAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

regional
qlobal
yerli
korporativ
lokal

359 Mәlumat nәdir?

•

istәnilәn formatlı verilәnlәr toplusu
verilәnlәrin ötürülmәsini tәmin edәn xüsusi aparatura vә fiziki ötürücü mühit
ötürmә üçün nәzәrdә tutulmuş müәyyәn formatlı әdәdi verilәnlәr
verilәnlәrin mәnbәyi
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsi

360 Stansiya nәdir?

•

istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompyuter
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsi
informasiyanın qәbulu vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn aparatura
informasiyanın qәbulu funksiyasını yerinә yetirәn aparatura
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompyuter

361 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

FTP
TCP/İP
SMTP
HTML
HTTP

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

•

Çox böyük hәcmli sәnәd
Qarışıq format
Qarığıq mәtn
Hipermәtn
Çox böyük hәcmli mәtn

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

•

Telnet
FTP
WWW
Gopher
Usenet

364 MAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

yerli
qlobal
lokal
regional
korporativ

365 Abonent sistemlәrinin teritorial yerlәşmәsindәn asılı olaraq hesablama şәbәkәlәri hansı siniflәrә
bölünür? 1. qlobal; 2. regional; 3. milli; 4. lokal; 5. yerli; 6. beynәlxalq
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•

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

366 Server nәdir?

•

istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsi
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi fәrdi kompyuter
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin xüsusi hissәsi
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulmuş kompyuter
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn kompyuter

367 İstehsalistehlak nәzәriyyәsindә resursdur: (Sürәt 15.09.2015 14:47:05)

•

mәhsul
nemәt
әmәk
gәlir
vaxt

368 Informasiya iqtisadiyyatında istehsalistehlak mәhsulu hansı vahidlәrlә ölçülür? (Sürәt 15.09.2015
14:46:19)

•

pul vahidi ilә
evro ilә
әdәdlә
dollarla
zamanla

369 Klub nemәtlәrinә misal göstәrin: (Sürәt 15.09.2015 14:47:23)

•

firma
üzgüçülük hovuzu
ordu
supermarket
şәbәkә marketinqi

370 Elektron ticarәtin inkişafına sәbәb hansı amil olmuşdur?

•

Mәhsul mübadilәsinin tәkmillәşdirilmәsi
Informasiya texnologiyalarının inkişafı
Biznes modellәrin qurulması
Biznes informasiyanın çoxalması
Iri korporasiyaların inkişafı

371 Elektron demokratiyada prosedur aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 15.09.2015 14:54:40)

•

konsensus
dinamik
әksmәrkәzlәşdirilmiş
yekcins olmayan
dәyişkәn

372 Elektron demokratiyada nümayәndәlәrin tәrkibi aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 15.09.2015
14:54:23)
konsensus

•
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•

dinamik
әksmәrkәzlәşdirilmiş
yekcins olmayan
dәyişkәn

373 Elektron demokratiyada hakimiyyәtin arxitekturası: (Sürәt 15.09.2015 14:53:59)

•

bütün cavablar düzgündür
şәbәkә
mәrkәzlәşdirilmiş
iyerarxik
әksmәrkәzlәşdirilmiş

374 Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nәyi nәzәrdә tutur? (Sürәt 15.09.2015 14:53:27)

•

İctimai qәrarların qәbulu proseduru azlığın rәyini nәzәrә almalıdır
İstәnilәn hakimiyyәt orqanının qәrarı iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinә aid hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn
lәğv edilә bilәr
İctimai hәyatın mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli müvafiq profilli mütәxәssislәrin ixtisaslı rәyinә әsaslanmalıdır
Mümkün alternativlәrin çoxluğu özütәşkilolunan mütәxәssislәr birliyi tәrәfindәn formalaşdırılır
İctimai qәrar sәsverәnlәrin çoxluğu tәrәfindәn qәbul edilir vә bu zaman azlığın rәyi nәzәrә alınmır

375 Elektron demokratiyada seçki mәsrәflәri aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 15.09.2015 14:53:20)

•

konsensus
müstәqim
aşağı
yekcins olmayan
virtual

376 Elektron demokratiyada seçim prinsipi aspekti aşağıdakılardan hansıdır, (Sürәt 15.09.2015 14:53:13)

•

konsensus
müstәqim
aşağı
yekcins olmayan
virtual

377 Elektron demokratiyada sәsvermәdә iştirak aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 15.09.2015 14:52:47)

•

konsensus
müstәqim
aşağı
yekcins olmayan
virtual

378 Elektron demokratiyada xarakteri aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 15.09.2015 14:52:30)

•

konsensus
müstәqim
aşağı
yekcins olmayan
virtual

379 Elektron demokratiyada seçki mәsrәflәri aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 15.09.2015 14:52:07)

•

konsensus
müstәqim
aşağı
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yekcins olmayan
virtual

380 İnformasiaya cәmiyyәti nәdir? (Sürәt 15.09.2015 14:41:25)

•

Postsәnaye cәmiyyәtinin nәzәri konsepsiyası
Informasiya texnologiyasına әsaslanan cәmiyyәt
Informasiya resurslarına әsaslanan cәmiyyәt
Bilik cәmiyyәtin elmi konsepsiyası
Elektron demokratiyasının konsepsiyası

381 Meynstrim nәdir? (Sürәt 15.09.2015 14:31:11)

•

Liberal iqtisadi nәzәriyyәlәr sistemidir
Iqtisadi mәktәbdir
Sәnaye iqtisadiyyatıdır
Әsas istiqamәt vә ya ana xәtdir
Әnәnәvi iqtisadiyyatdır

382 Tәkbaşına qәrar nә zaman mümkündür? (Sürәt 15.09.2015 15:00:23)

•

bütün cavablar doğrudur
daxili mәsrәflәr minimal olduğu halda
kәnar mәsrәflәr maksimal olduğu halda
dәstәk qrupunun çәkisi minimal olduğu halda
narazı fәrdlәrin sayı maksimal olduğu halda

383 Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nәyi nәzәrdә tutur? (Sürәt 15.09.2015 14:55:06)

•

İctimai qәrarların qәbulu proseduru azlığın rәyini nәzәrә almalıdır
İstәnilәn hakimiyyәt orqanının qәrarı iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinә aid hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn
lәğv edilә bilәr
İctimai hәyatın mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli müvafiq profilli mütәxәssislәrin ixtisaslı rәyinә әsaslanmalıdır
Mümkün alternativlәrin çoxluğu özütәşkilolunan mütәxәssislәr birliyi tәrәfindәn formalaşdırılır
İctimai qәrar sәsverәnlәrin çoxluğu tәrәfindәn qәbul edilir vә bu zaman azlığın rәyi nәzәrә alınmır

384 Mainstream nәdir (Sürәt 15.09.2015 14:34:52)

•

ikinci istiqamәt
xüsusi istiqamәt
ümumi istiqamәt
başlıca istiqamәt
brinci istiqamәt

385 Empeiria nәdir (Sürәt 15.09.2015 14:34:17)

•

xüsusi
nәzәriyyә
ümumi
tәcrübә
metod

386 İqtisadiyyat terminindәn hansı anlayışları ifadә etmәk üçün istifadә edilir? (Sürәt 15.09.2015 14:33:54)

•

İqtisadiyyat insanın unikal şәxsi keyfiyyәtlәri ilә әlaqәdar olan vә subyektiv xarakter daşıyan şüur mәhsuludur
İqtisadiyyat hәr hansı subyektiv qiymәtlәndirmәdәn asılı olmayan obyektiv reallıqdır
Maddi nemәtlәrin istehsal vә istehlakı proseslәrinin hәyata keçirildiyi ictimai hәyat sferasıdır
İqtisadiyyat insanın hәyatı üçün zәruri olan nemәtlәrin yaradıldığı, bölüşdürüldüyü vә bu proseslәrin öyrәnildiyi
ictimai hәyat sferasıdır
İqtisadiyyat nemәtlәrin yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi proseslәrini öyrәnәn elmdir
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387 Informasiya cәmiyyәtinin hansı meyarı daha önәmli sayılır? (Sürәt 15.09.2015 14:33:10)

•

Istehlak meyarı
Iqtisadi meyar
Kreativ meyar
Texnoloji meyar
Mәkan meyarı

388 İnformasiya iqtisadiyyatının әsas baza prinsiplәri aşağıdakı deyil? (Sürәt 15.09.2015 14:43:10)

•

Ictimai rifahın geniş tәtbiqi
Tәhsil sәviyyәsi
Elektron hökumәt
Iqtisadi azadlığın yüksәk indeksi
Informasiyalara tәlәbat

389 İnformasiya cәmiyyәtinin tәrifini verәrkәn iqtisadşılar hansı meyarlardan istifadә edirlәr? (Sürәt
15.09.2015 14:42:20)

•

iqtisadi,әmәk,pul,rifah,sosial әlaqәlәr
iqtisadi,әmәk,mәkan,dәyәr,sәrvәt
texnoloji,dәyәr,sәrvәt,rifah,pul
texnoloji, iqtisadi, әmәk,mәkan,istehlak,kreativ
kapital,dәyәr,sәrvәt,tәlәbat,kreativ

390 İnformasiaya cәmiyyәtinin әsas mәhsulları nәdir? (Sürәt 15.09.2015 14:41:50)

•

Demokratiya vә informasiya
Cәmiyyәt vә texnologiya
Informasiya vә cәmiyyәt
Bilik vә informasiya
Informasiya vә texnologiya

391 Informasiya cәmiyyәtinin meyarları hansılardır? (Sürәt 15.09.2015 14:40:56)

•

Elmitexniki, sosialiqtisadi, kreativ, zamanmәkan
Texnoloji, iqtisadi, istehlak, zamanmәkan, kreativ, sosial
Texnoloji, iqtisadi, әmәk, mәkan, istehlak, kreativ
Iqtisadi, әmәk, zaman, mәkan, istehsal, istehlak
Sosialiqtisadi, texnikitexnoloji, vaxt, mәkan, kreativ, mәnәvi

392 Elektron demokratiyada cәmiyyәt aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 15.09.2015 14:51:34)

•

konsensus
müstәqim
aşağı
yekcins olmayan
virtual

393 CWA 14169 (mart 2002) stantartına aiddir

•

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

394 CWA 141672 (mart 2002) stantartına aiddir
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•

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

395 Elektron kommersiya nәdir?

•

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

396 Elektron pullar sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amili göstәrin:

•

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

397 İnternetmağaza nәdir?

•

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

398 Aqreqator nәdir?

•

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

399 Elektron iqtisadiyyat hansı proses әsasında inkişaf edib?

•

Maddi nemәtlәr istehsalı
Sosial rifahın yüksәlmәsi
Insanın rifahına xidmәt edәn obyektlәrin inkişafı
Elektron ticarәt biznesi vә servizinin inkişafı
Hәyat tәrzinin yüksәlmәsi

400 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
Bİ
BİM
ERP
ECM

401 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:
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•

HRM
Bİ
HRP
ERP
ECM

402 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
Bİ
ECP
ERP
ECM

403 Elektron biznesdә biznes proseslәri nәyin hesabına avtomatlaşdırılır?

•

Serverlәrin
Lokal şәbәkәlәrin
Qlobal şәbәkәlәrin
Informasiya sistemlәrinin
Webservizlәrin

404 İnteraktiv birja nәdir?

•

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

405 Rәqәmsal mәhsulun çatdırılması nә demәkdir?

•

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

406 Virtual birlik nәdir?

•

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

407 Sindikator nәdir?

•

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

408 Xidmәtlәrin interaktiv tәdarükçüsü hansı fәaliyyәti yerinә yetirir?
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•

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

409 CWA 141671 (mart 2003) stantartına aiddir

•

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

410 Elektron bazar nәdir?

•

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

411 Avtomatlaşdırımış vergi idarәetmә sistemi prinsiplәrinә aid deyil

•

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

412 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstәrin:

•

C2Q
B2B
B2G
B2A
C2C

413 Elektron biznes terminindәn nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

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

414 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?

•

2
3
6
4
5
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415 Kriptoqrafiya zamanı neçә açardan istifadә edilir?

•

2
3
6
4
5

416 Elektron mağazanın quruluşu neçә mexanizmdәn ibarәt olur?

•

5
2
3
4
6

417 Elektron kommersiya bazarında neçә növ xidmәt mövcuddur?

•

4
2
6
3
5

418 Vergi sistemindә avtomatlaşdırma obyektlәri neçә sәviyyә üzrә qruplaşdırılır :

•

3
5
6
2
4

419 Aşağıdakı sistemlәr biznes proseslәrinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

HRM
ECM
ERP
ARP
Bİ

420 Elektron iqtisadiyyatın inkişafına tәkan verәn qüvvә nә olmuşdur?

•

Informasiya texnologiyalarının inkişafı
Biznes informasiyanın çoxalması
Biznes modellәrin qurulması
Mәhsul mübadilәsinin tәkmillәşdirilmәsi
Iri korporasiyaların inkişafı

421 FrontOffice nәdir?

•

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

422 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?
Kredit kartı haqqında informasiyanı
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•

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

423 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznesmodelini göstәrin:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
İnformasiya brokeri
Auksion
Kontent tәdarükçüsü
Bazar cәmlәşdiricisi

424 Ilk dәfә elektron biznes termini kim tәrәfindәn işlәnilmişdir?

•

Saymon Kuznets
Lui Göretner
Nikolaz Neqroponte
Qari Beker
Teodor Şults

425 Elektron ödәniş sistemlәrinә aiddir:

•

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

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

•

Gold карта
Platinum
Visa Classic
Titanium
Mastercard

427 .Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

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

428 Elektron kommersiyanın biznes modelini göstәrin:

•

İnteraktiv birja
Virtual mağaza
Bütün cavablar doğrudur
Әks auksion
Әmәliyyat brokeri

429 Elektron kommersiyanın texnoloji әsasını nә tәşkil edir?

•

İntranet
Lokal şәbәkә
Regional şәbәkә
Qlobal şәbәkә
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Ekstranet

430 Portallar neçә yerә bölünür?

•

4
2
6
3
5

431 BackOffice nәdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

434 İnteraktiv bazarları başqa cur necә adlandırırlar?

•

Elektron hab
Auksion
İnformasiya brokeri
Bazar cәmlәşdiricisi
Virtual mağaza

435 İşgüzar bilik, biznesinformasiya vә informasiya verilәnlәri birlikdә nәyi tәşkil edir? (Sürәt 21.09.2015
17:10:47)

•

biznes resurslarını
bütün cavablar doğrudur
İnternet resurslarını
bank resurslarını
informasiya resurslarını

436 Qlobal menecment paradigmasınin formalaşması dövrü (Sürәt 21.09.2015 17:10:33)

•

1998ci ildә
1991ci ilin axırlarında
1990cı ilin әvvәllәrindә
1990cı ilin ortalarında
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1992ci ildә

437 Qlobal menecment paradigmasınin inkişafı neçә mәrhәlәyә bölünür (Sürәt 21.09.2015 17:10:19)

•

düzgün cavab yoxdur
beş mәrhәlәyә
dörd mәrhәlәyә
iki mәrhәlәyә
altı mәrhәlәyә

438 Konsensus prinsipi nәdir? (Sürәt 21.09.2015 17:09:33)

•

ictimai qәrarların qәbulunda rәhbәrliyin rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda mütәxәssislәrin rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda çoxluğun rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda azlığlın rәyinin nәzәrә alınması
ictimai qәrarların qәbulunda sahibkarların rәyinin nәzәrә alınması

439 Sosialmәdәni sahәdә әmәk haqqı amillәrinә nә daxildir: (Sürәt 21.09.2015 17:08:45)

•

ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı,sosialmәdәni sahә,tәşkilatının statusu, әmәyin cari mәhsuldarlığı,
yaşayış minimumunun kәmiyyәti
ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, әmәyin cari mәhsuldarlığı
ümumi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, işçinin statusu,әlavә işlәrin yerinә yetirilmәsi
yaşayış minimumunun kәmiyyәti, әlverişsiz әmәk şәraiti,sosialmәdәni sahә, әmәyin cari mәhsuldarlığı
ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, әmәyin alternativ dәyәri, yaşayış minimumunun kәmiyyәti, әlverişsiz
әmәk şәraiti,sosialmәdәni sahә,tәşkilatının statusu,işçinin statusu,әlavә işlәrin yerinә yetirilmәsi, әmәyin cari
mәhsuldarlığı

440 İnformasiya iqtisadiyyatının әsas baza prinsiplәri aşağıdakı deyil? (Sürәt 21.09.2015 17:06:15)

•

Ictimai rifahın geniş tәtbiqi
Tәhsil sәviyyәsi
Elektron hökumәt
Iqtisadi azadlığın yüksәk indeksi
Informasiyalara tәlәbat

441 Amazon.com internet mağazası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1992
1993
1994
1995
2000

442 Satılması qadagan olan mәhsullar sırasına hansı aid deyil?

•

Brend geyimlәr
Brendlәrin,son dizayner işlәrinin surәtini çıxardaraq satışa qoyulan mәhsul
Alkoqollu içkilәrin satışı
Lisenziyasız Proqramlar vә oyunların satılması
Odlu silah

443 eBayda qeydiyyat ödәnişi nә qәdәrdir?

•

100 AZN
Pulsuz
20 AZN
50 AZN
10 AZN
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444 eBayda qeydiyyat mәrhәlәsinә aid olmayanı seçin: 1. Ad 2. Doğum tarixi 3. Nick vә parolun yaradılması
4. Auksionda iştirak etmәk 5. Ödәnişin edilmәsi

•

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

445 eBayda mәhsul alışını hәyata keçirmәk üçün düzgün ardıcıllığı qeyd edin: 1.Axtardığınız mәhsulun
seçimi 2. Qeydiyyat 3. Feedback edilmәsi 4. Ödәnişin edilmәsi 5. Bid vә ya Buy it now edilmәsi

•

3,4.5,2,1
4,5.2,3,1
2,3,4,5,1
2,1,5,4,3
4,5.3,2,1

446 Auksiondan satış növünә aid düzgün mülahizәni seçin:

•

c, d variantları düzgündür
Әn yüksәk qiymәt qoyan alıcı mala sahib olur.
Satıcı mәhdud olmayan vaxt civarında öz mәhsulunu Ebayin veb saytında yerlәşdirir ki, burada da yalniz bir
satıcının lotu orada tәqdim edilir.
Satıcı öz mәhsulunu әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş vaxta qәdәr müәyyәn edilmiş qiymәtә alıcılara tәqdim edir
Bu satış növü eBay firmasına әn böyük müfüvvәqiyyәti gәtirdi.

447 Hansı ölkәdә eBay güclü nailiyyәt әldә edә bilmәmişdir?

•

Çin
İtaliya
Hindistan
Karey
Yaponiya

448 Kampaniyanın indiki eBay adı neçәnci ildә tәsdiq olunub?

•

1993
1996
1997
1995
1994

449 İnformasiya cәmiyyәtindә iqtisadi hakimiyyәtin üstünlük tәşkil edәn amili hansıdır? (Sürәt 22.09.2015
12:09:13)

•

informasiya texnologiyası
informasiya resursu
fәrdin yaradıcılıq qabiliyyәti
İnformasiya mәhsulu
yaradıcılıq resursu

450 Mәnbә aspektindә kreativ kapital hansı formada tәzahür edir (Sürәt 22.09.2015 12:08:53)

•

Mәqsәd
Investisiyalar
Vaxt
Pul
Inkişaf
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451 Ölçü vahidi aspektindә kreativ kapital hansı formada tәzahür edir (Sürәt 22.09.2015 12:08:40)

•

Mәqsәd
Investisiyalar
Vaxt
Pul
Inkişaf

452 eBay community Wiki vә eBay Bloqs nәdir?

•

eBayın partnyorlar şәbәkәsi
Bu elә contect proyektlәrdir ki, burada çatlar, forumlar, istehlakçı forumlari, mәhsulları tәsviri blokları daxildir
Qeyri adi vә unikal axtarışını tәşkil edәn xidmәt növü
eBayda olan daha populyar axtarış sifrişlәri haqqında mәlumat verrәn xidmәt növü
Express xidmәti olub yalnız ABŞda yaşayan istehlakçılar üçün nәzәrdә tutulub

453 Best of eBay nәdir?

•

düzgün cavab qeyd edilmәyib
Bu elә contect proyektlәrdir ki, burada çatlar, forumlar, istehlakçı forumlari, mәhsulları tәsviri blokları daxildir
Qeyri adi vә unikal axtarışını tәşkil edәn xidmәt növü
eBayda olan daha populyar axtarış sifrişlәri haqqında mәlumat verrәn xidmәt növü
Express xidmәti olub yalnız ABŞda yaşayan istehlakçılar üçün nәzәrdә tutulub

454 Auksionda qeyri standart stiusiyalara aid deyil?

•

Mәhsul sifarişә uyğun olmadıqda onun qaytarılmasına etiraz;
Arzu olunmaz alıcının siyahıdan çıxarılması
Ödәmәdәn sonra mәhsulun çatdirilmaması;
Alqı satqıda lot qiymәtә müәyyәn olunduqdan sonra onu dәyışdirmәk cәhdi;
Auksionda çatdırılma vә ödәmә formalarının dәyişdirilә bilinmәmәsi imkanı

455 eBayda Fixsә edilmiş qiymәtlә satış növünә aid olmayan varianti seçin: 1. Bu bölmәdә eyni satıcının
digәr mәhsulları haqda da mәlumat yerlәşdirilә bilәr. 2. әn yüksәk qiymәt qoyan alıcı mala sahib olur. 3.
Satıcı öz mәhsulunu әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş vaxta qәdәr müәyyәn edilmiş qiymәtә alıcılara tәqdim edir
4. Bu satış növü eBay firmasına әn böyük müfüvvәqiyyәti gәtirdi 5. Kombinә etmәk dә mümkündür.

•

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

456 Auksionda qeyri standart stiusiyalara aid deyil?

•

“İkinci әl” satışı
Reklam xarakterli elanlar
Auksiondan satış
Fiksә olunmuş qiymәtlә satış
Birbaşa mәhsul satışı

457 Snaypinq funksiyası nәdir?

•

Qeyri adi vә unikal axtarışını tәşkil edәn funksiya
Satıcı mәhdud olmayan vaxt civarında öz mәhsulunu Ebayin veb saytında yerlәşdirir ki, burada da yalniz bir
satıcının lotu orada tәqdim edilir.
Alıcıların bilavasitә iştirakı olmadan distant aparılması
Auksionda sәrfәli münasibәt qurmaq vә auksionu bütün mümkün hallarda udmaq bacarığıdır.
eBayda olan daha populyar axtarış sifrişlәri haqqında mәlumat verәn xidmәt növü
68/104

23.12.2016

458 İlk Onlayn hәrrac saytı neçәnci ildә vә kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

1991, Tim BernersLi
1998, Meq Vitman
1994, Kris Aqarpao
1995, Pyer Omidyar
1996, R.H.Donell

459 pozitiv , neqativ ,vә ya neytral rәy bildirişinin yaradılmasında әsas zәruriyyәt nә olmuşdur?

•

qeyd edilәn variantların hamısı
Aktiv alıcı – satıcı münasibәtinin yaradılması üçün
Sadәcә mәhsulun keyfiyyәti haqqında rәy formalaşdırmaq üçün
Aldadılma vә möhtәkirlik hallarının aradan qaldırılması, şirkәtin eBayda fәaliyyәti haqqında fikir
formalaşdırılması üçün
Mәhsul tәklif edәn şirkәtin reklamı üçün

460 Auksion xidmәtindә Ebay Pulse nәdir?

•

düzgün cavab qeyd edilmәyib
Bu elә contect proyektlәrdir ki, burada çatlar, forumlar, istehlakçı forumlari, mәhsulları tәsviri blokları daxildir
Qeyri adi vә unikal axtarışını tәşkil edәn xidmәt növü
eBayda olan daha populyar axtarış sifrişlәri haqqında mәlumat verrәn xidmәt növü
Express xidmәti olub yalnız ABŞda yaşayan istehlakçılar üçün nәzәrdә tutulub

461 Auksiondan satış növünә aid olmayan mülahizәni seçin: Bu bölmәdә eyni satıcının digәr mәhsulları
haqda da mәlumat yerlәşdirilә bilәr. 2. әn yüksәk qiymәt qoyan alıcı mala sahib olur. 3. Satıcı öz mәhsulunu
әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş vaxta qәdәr müәyyәn edilmiş qiymәtә alıcılara tәqdim edir 4. Bu satış növü
eBay firmasına әn böyük müfüvvәqiyyәti gәtirdi

•

hamısı aiddir
3,4
1,2
2,4
1,3

462 eBayda Fixsә edilmiş qiymәtlә satış növünә aid düzgün varianti seçin:

•

Heç biri
Әn yüksәk qiymәt qoyan alıcı mala sahib olur.
Satıcı mәhsulun ilk qiymәtini qoyulan lot vasitәsi ilә başlayır
Satıcı öz mәhsulunu әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş vaxta qәdәr müәyyәn edilmiş qiymәtә alıcılara tәqdim edir
Satıcı mәhdud olmayan vaxt civarında öz mәhsulunu Ebayin veb saytında yerlәşdirir ki, burada da yalniz bir
satıcının lotu orada tәqdim edilir.

463 eBayda satılan әn dәyәrli mәhsul hansı olmuşdur?

•

Şekspirin “Prince of Tyre” әlyazması
Honus Vaqnerin beysbol kartı
Grumman Gulfstream tәyyarәsi
Black Betsy nun beysbolisti Jo Jeksonun bitası
Ferrari Enzo

464 İşgüzar biliklәr (Sürәt 22.09.2015 12:17:25)

•

verilәnlәr әsasında formalaşmış biliklәrdir
ümuminöv biliklәrdir
tәhlillәr toplusu
mәqsәdyönlü istiqamәtlәnmiş fәaliyyәtlә bağlı toplanmәş potensialdır
xüsusi növ biliklәrdir
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465 Biznes informasiya hansı informasiyaya deyilir (Sürәt 22.09.2015 12:16:57)

•

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

466 Avtonom kreativ kapital nәdir? (Sürәt 22.09.2015 12:14:19)

•

variantlardan heç biri
fәrdin kreativ әlaqәlәrinin artırılması gedişindә yığılmış kreativ kapitalının hәcmi
yaradıcı işçilәrin ayrılıqda kreativ kapitalının hәcmi
fәrdin әvvәlki kreativ әlaqәlәrinin itirilmәsindәn sonra saxlanılan kreativ kapitalının hәcmi
potensial vә istifadә olunmuş kapital arasında fәrq kimi yaranmış kreativ kapitalın hәcmi

467 Sәnaye cәmiyyәtindә hakimiyyәt sistemi aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 22.09.2015 12:13:10)

•

variantların heç biri doğru deyil
aristokratiya
demokratiya
meritokratiya
oliqarxiya

468 İnformasiya cәmiyyәtindә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 22.09.2015 12:12:34)

•

variantların heç biri doğru deyil
fiziki qüvvә
titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti

469 İnformasiya cәmiyyәtindә üstünlük tәşkil edәn rifah aşağıdakılardan hansıdır (Sürәt 22.09.2015
12:12:12)

•

informasiya mәhsulu
maddi nemәt
hәyatı tәmin edәn predmetlәr
әmtәә
variantların heç biri doğru deyil

470 İntellektual mülkiyyәt  ...: (Sürәt 22.09.2015 12:15:46)

•

intellektual fәaliyyәtin nәticәlәri üzәrindә hәm şәxsi, hәm dә әmlak xarakterli müstәsna hüquqların mәcmusudur
xüsusi vә fәrdi mülkiyyәt formalarının xarakterik cәhәtlәrinә malikdir
bütün cavablar doğrudur
xüsusi mülkiyyәtlә fәrdi mülkiyyәtin arasında olan formadır
yaradıcı fәaliyyәtin nәticәlәri, habelә onlara bәrabәr tutulan obyektlәr üzәrindә hәm şәxsi, hәm dә әmlak xarakterli
müstәsna hüquqların mәcmusudur

471 İntellektual mülkiyyәt özündә hansı mülkiyyәt növlәrini birlәşdirir (Sürәt 22.09.2015 12:15:29)

•

düzgün cavab yoxdur
müәllif hüququ, patent hüququ, mülki dövriyyә, әnәnәvi olmayan intellektual obyektlәri
müәllif hüququ, patent hüququ
müәllif hüququ, patent hüququ, mülki dövriyyә
müәllif hüququ, patent hüququ, әnәnәvi olmayan

472 Şәxslәrarası kapital – bu.... (Sürәt 22.09.2015 12:14:40)
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•

daxili kapital
sosialkreativ kapital
ictimai kapital
daxili kapital
kreativ kapital

473 Facebookda minimum yaş mәhdudiyyәti nә qәdәrdir?

•

15
11
13
14
12

474 Saytdan ilk vaxtlarda ancaq kimlәr istifadә edә bilәrdi?

•

Philips Exter Academy şagirdlәri
Amerikaa Universitetlәri әlәbәlәri
Boson Universitetlәri tәlәbәlri
Harvard Universiteti tәlәbәlәri
Kaliforniya Universiteti tәlәbәlәri

475 Facebook ilk vaxtlar nece adlanırdı?

•

Facechat
Facepage
facemash
The facebook
Facebook

476 Facebook sosial şәbәkәsinin yaradıcısı kimdir?

•

Pyer Omidyar
Mark Zukerberq
R.H.Donell
Meq Vitman
Kris Aqarpao

477 Facebook sosial şәbәkәsi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

2003
2004
2000
2001
2002

478 Daxili informasiyanın әsas növlövlәrinә aiddir? (Sürәt 22.09.2015 12:38:51)

•

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

479 Xarici informasiyanın әsas növlәri hansılardır (Sürәt 22.09.2015 12:30:58)

•

düzgün cavab yoxdur
bazar, rәqiblәr, makroiqtisadi vә geosiyasi, tәdarükçülәr, xarici maliyyә, vergiqoyma vә tәnzimlәmә haqqında
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bazar, rәqiblәr, makroiqtisadi vә geosiyasi
tәdarükçülәr, xarici maliyyә, vergiqoyma
istehsal haqqında, daxili maliyyә, rәqiblәr, bazarlar haqqında

480 Firmanın idarә olunmasının hansı strukturu göstәrilmişdir (Sürәt 22.09.2015 12:30:16)

•

düzgün cavab yoxdur
dairәvi
sәthi
iyerarxik
şәbәkә

481 İstehsal haqqında informasiya özündә hansı mәlumatları birlәşdirir (Sürәt 22.09.2015 12:36:23)

•

düzgün cavab yoxdur
istehsal qüvvәlәri, mәsrәflәr, tullantılar, keyfiyyәtlә bağlı
istehsal qüvvәlәri, mәsrәflәr, dünya maliyyә bazarları
istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәti, mәsrәflәr, keyfiyyәtlә bağlı
istehsal qüvvәlәri, tullantılar, daxili maliyyә bazarları

482 Hәr bir xüsusi müştәri vә ya müştәrilәrin әlaqәlәndirilmiş qrupu ayrıca bazara çevrilir, bu dәyişiklik
Bazarlar deyil, insanlar alır kәlamı ilә tәsvir olunur, fәrdi sifarişlә istehsal olunan әmtәәlәr, müştәri
tәrәfindәn nәzarәt olunan istehsalın bitmәsi prosesi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi, özünәxidmәt vә özün elә
prinsipi vә s. bu kimi hadisәlәr istehsal mәqsәdlәrinin vә üsullarının tam islahatlaşdırılmasını tәcәssüm
etdirir. Bu ifadә qlobal menecment paradiqmasının hansı tәrkib hissәsinә aiddir, (Sürәt 22.09.2015 12:37:38)

•

üfiqi korporasiya
müştәrilәrin inteqrasiyası
avtonom komandalar vә özәklәr
müştәriyә tam meyillilik
prosesin reinjinirinqi

483 Firmanın idarә olunmasının hansı strukturu göstәrilmişdir (Sürәt 22.09.2015 12:29:57)

•

dairәvi
sәthi
iyerarxik
şәbәkә
düzgün cavab yoxdur

484 Biznes informasiya hansı informasiyaya deyilir (Sürәt 22.09.2015 12:29:32)

•

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

485 Kәnar informasiyanın әsan növlәrinә aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 12:38:28)

•

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

486 Firmalar informasiyadan neçә mәqsәdlә istifadә edir? (Sürәt 22.09.2015 12:38:06)
5
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•

6
2
3
4

487 İnformasiya ilә bağlı işlәrә aiddir: (Sürәt 22.09.2015 12:37:08)

•

axtarış, etibarlılıq, kommunikasiya
daxilolma, kommunikasiya, emal
mühafizә, tәhlükәsizlik, saxlanma
axtarış, çıxış, tәhlükәsizlik
tәhlükәsizlik, giriş, çıxış

488 İnformasiya ilә bağlı işlәr hansı hissәlәrdәn ibarәtdir (Sürәt 22.09.2015 12:36:51)

•

informasiyanın redaktәsi, saxlanması
daxil olma, komunikasiya, informasiyaya giriş
axtarış, informasiyanın bir formadan digәr formaya salınması
axtarış, işlәnmә, saxlanma
düzgün cavab yoxdur

489 Facebookun Azәrbaydan dilinә tәrcümәsi neçәnci ildәn başlamışdır?

•

2006
2005
2008
2007
2009

490 Facebook un әmәkdaşlıq etdiyi ilk ödәmә sistemi hansıdır?

•

Paymate
Golden Pay
Pay Pal
Moneybookers
Propay

491 Neçәnci ildәn facebookdan tәyin edilәn yaşdan yuxarı hәr kәs istifadә edә bilәrdi?

•

2008
2004
2005
2006
2007

492 Ay әrzindә orta hesabla facebookun mobil versiyasının istifadәçilәrinin sayı:

•

250 mln
300 mln
600 mln
550 mln
500 mln

493 Hal –hazlrda dünyada facebook istifadәçilәrinin sayı nә qәdәrdir?

•

1 milyard
0,5 milyard
2,5 miyard
2 miyard
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1,5 milyard

494 Qlobal menecment paradiqması (Sürәt 22.09.2015 12:41:23)

•

milli dәyәrlәrin qorunduğu vә inkişaf etdirildlyi sistemdir
düzgün cavab yoxdur
qarşılıqlı maraqlar üzәrindә qurulmuş sistemdir
milli maraqların üstün tutulduğu sistemdir
milli dәyәrlәrin qorunduğu sistemdir

495 İxtira nәdir? (Sürәt 22.09.2015 12:47:05)

•

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

496 İnnovasiya nәdir? (Sürәt 22.09.2015 12:46:40)

•

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

497 Hansı konsepsiyaya әsasәn biliklәrә firmanın qeyrimaddi aktivi kimi baxılır? (Sürәt 22.09.2015
12:46:25)

•

Virtual komanda
Virtual korporasiya
Kompüter korporasiyası
Biliklәr korporasiyası
Komanda işi olan firma

498 Daxili toplantılar vә münasibәtlәr şәbәkәlәr vasitәsilә mümkündür, köhnә lokal şәbәkәlәr şirkәtin vahid
ümumi şәbәkәsilә әvәz olunur, bu şәbәkәdә bütün fәhlәlәr, işçilәr iştirak edir, şәbәkә onlara kiminlә, nә
zaman vә harada olursa, olsun görüşmәyә, әlaqә yaratmağa kömәk edir. Bu ifadә kinetik sahibkarlığın
infrastrukturunun hansı elementlәrinә aiddir, (Sürәt 22.09.2015 12:44:57)

•

adaptasiya vasitәlәri
eyni zamanlı iş üçün imkanların yaradılması
daxili sәbәblәrdәn törәnmiş әmәkdaşlığ vә tәlim üçün şәbәkәlәr
minimal zaman mәsrәfli sazişlәr üçün informasiya texnologiyaları
xüsusi alıcılara xidmәtin texnoloji prosesi

499 Avtoishehsal nәdir? (Sürәt 22.09.2015 12:43:35)

•

heç biri
tәkrar istehsal
avtomabil istehsalı
istehsal etmәk qabiliyyәtinin daim istehsal edilmәsi
istehlak etmәk qabiliyyәtinin daim istehsal edilmәsi

500 Prosesin idarә edilmәsinin әnәnәvi sxemi hansı elementlәrlә xarakterizә olunur? (Sürәt 22.09.2015
12:42:24)
Istehsal, mәsrәflәr, mәhsul vә istehlakçı;
Mәsrәflәr, mәhsul, istehsal vә istehlakçı;
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•

Plan (motiv), mәhsul, istehsal vә istehlakçı;
Plan (motiv), mәsrәflәr, mәhsul vә istehlakçı;
Plan (motiv), mәsrәflәr, istehsal vә istehlakçı;

501 Yalnız bir insana mәxsus, onun iş yerinә gәtirdiyi vә ya mәsәlәnin hәllindә tәtbiq etdiyi biliklәrdir, çünki
qrup biliyin keyfiyyәtini artıran sintez gücünә malikdir. Bu ifadә biliyin hansı növünә aid edilir, (Sürәt
22.09.2015 12:41:36)

•

mәnimsәnilmiş–xüsusilәşdirilmiş.
fәrdiqrup
bazarqeyribazar
eksplisitimplisit.
makro  mikro

502 Neçәnci ildәn facebookda istifadәçilәr başqa saytlardan fәrqli olaraq öz adresini sәrbәst seçә bilәrdilәr?

•

2004
2009
2006
2007
2008

503 2009cu ildә gәlirinә görә facebook hansı iki saytdan sonra gәliridi?

•

ebay vә amazon
ebay vә google
google and yahoo
Yahoo
Google vә Amazon

504 2011ci ilin statistic göstәricilәrinә görә Facebook un xalis gәliri tәqribi olaraq nә qәdәrdir?

•

2,5 mlrd $
2,7 mlrd $
3,7 mlrd $
1,7 mlrd $
3,2 mlrd $

505 Hansı müddәtdәn etibarәn Facebook rәsmi olaraq Azәrbaycan dilindә dә fәaliyyәt göstәrdi?

•

23 dekabr 2009
2 sentyabr 2008
22 noyabr 2007
12 dekabr 2009
2 oktyabr 2009

506 Facebook sosial şәbәkәsinin yaradıcısı olan Mark Stukerberq hal hazırda neçә faiz sәhmә sahibdir?

•

23%
24%
27%
26%
25%

507 2010cu ilin oktyabırında Facebook–un 1,6% sәhmini 240 milyon dollara alan kompaniya hansıdır?

•

Oracle
Microsoft
Dell
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Apple
Cisco

508 Amazon.com internet mağazası kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

R.H.Donell
Cefri Skoll
Kris Aqarpao
Pyer Omidyar
Ceff Bezos

509 Amazon.com internet mağazası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1992
2000
1995
1994
1993

510 Aşağıda sadalananlardan innovasiyaların kateqoriyalarına aid olanı göstәrin: (Sürәt 22.09.2015
12:49:06)

•

İnnovasiya cәmiyyәti
Baza innovasiyaları
Yaradıcı düşüncә
İnnovasiya tәfәkkürü
İnnovasiyaların idarә edilmәsi

511 Araşdırmaçıların ağlında vә istehsal sistemlәrinin imkanlarında mövcud olan, istehlakçıların әn yaxın
gәlәcәkdә möhtac olacaqları mәhsulu istehsal etmәyә qadir olan firma necә adlanır? (Sürәt 22.09.2015
12:55:04)

•

Düzgün cavab yoxdur
Komanda işi olan firma
Virtual korporasiya
Virtual komanda
А vә С

512 Virtual korporasiyanın әsasını neçә element tәşkil edir? (Sürәt 22.09.2015 12:52:21)

•

5
2
4
3
6

513 İnnovasiyalar üçün maneәlәrin növlәri hansılardır, (Sürәt 22.09.2015 12:52:08)

•

kәnar vә yaxın
daxili vә xarici
ümumi vә xüsusi
daxili vә xüsusi
kәnar vә daxili

514 İnnovasiyaların neçә kateqoriyasını ayırd edirlәr, (Sürәt 22.09.2015 12:51:45)
5
6
2

•
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•

3
4

515 İnnovasiyaların neçә kateqoriyası vardır? (Sürәt 22.09.2015 12:51:26)

•

2
6
3
5
4

516 Korporativ kompüter şәbәkәlәrindә iş necә adlanır, (Sürәt 22.09.2015 12:51:09)

•

DARPA
MYCIN
CSCW
DENDRAL
ESPRIT

517 Virtual korporasiyanın әsasını neçә element tәşkil edir, (Sürәt 22.09.2015 12:50:37)

•

2
3
6
5
4

518 Innovasiyaların aşağıdakı növü mövcud deyil? (Sürәt 22.09.2015 12:50:16)

•

Marketinq
Texnoloji
Sosial
Tәşkilatı
Elmi

519 Virtual korporasiyanın әsasını neçә element tәşkil edir, (Sürәt 22.09.2015 12:50:01)

•

2
6
5
4
3

520 İnnovasiyaların neçә kateqoriyası vardır? (Sürәt 22.09.2015 12:49:41)

•

5
6
2
4
3

521 Amazonda ilk vaxlar nә satılırdı?

•

musiqi disklәri
geyim
video oyunları
elektrik әşyaları
kitablar
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522 Amazon.com internet mağazası ilk fәaliyyәti zamanı hansı mәhsulun satışı ilә mәşğul olmuşdur?

•

computer
kitab
mobil telefonlar
texniki qurğular
proqram mәhsulları

523 Uğurlu virtual tәşkilatın yaradılması üçün vacib şәrt nәdir? (Sürәt 22.09.2015 12:59:57)

•

Etibarlılıq
Perspektivlilik
Prinsipiallıq
Tәhlükәsizlik
Etimad

524 Reprezentativ mәlumat nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:00:34)

•

lazımsız
pullu
ümumi
seçmә
şifrәli

525 İnnovasiyaların idarә olunmasının mәqsәdi nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:00:22)

•

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

526 Virtual komandanın xüsusiyyәti deyil: (Sürәt 22.09.2015 12:59:30)

•

Hüdudsuzluq
Anonimlik
Aktuallıq
Transendentallıq
Mәhdudiyyәtlәrin hüdudlarından kәnara çıxma

527 Virtual komanda nәdir? (Sürәt 22.09.2015 12:59:12)

•

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

528 Dәyәr zәncirinin bir hissәsinin virtuallaşdırılması nәyi ifadә edir? (Sürәt 22.09.2015 12:57:30)

•

Biliklәr kapitalına investisiyaları
Әlavә kapital qoyuluşunu
Müәssisәnin reinjinirinqini
Daxili texnologiyalardan istifadәni
Әlavә işçi qüvvәsinin cәlb edilmәsini

529 Qәrar qәbuluna yardım üçün korporativ sistemlәr nә mәqsәdlә yaradılır? (Sürәt 22.09.2015 12:58:51)
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•

Bütün cavablar doğrudur
İllik gәlirlәrin bölüşdürülmәsi üzrә hәllәrin qәbulu üçün
Hәlli qrup halında işlәyәn ayrıayrı insanlar tәrәfindәn tәklif edilәn strukturlaşdırılmamış problemlәrin hәlli üçün
Korporasiyanın rәhbәrlәri tәrәfindәn idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün
Korporasiyanın biznes hәllәrinin qәbulu üçün

530 Komandanın rolunu göstәrin: (Sürәt 22.09.2015 12:58:32)

•

İnsanlar sәlahiyyәtlәri, mәsuliyyәti, mükafatı bölüşdürmәklә informasiya vә ideya mübadilәsi aparırlar
İnsanlar sәylәrini birlәşdirir vә birgә işlәyirlәr
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

531 Virtual korporasiyanın elementi deyil: (Sürәt 22.09.2015 12:57:51)

•

İnformasiya sistemlәrinin infrastrukturu
Biliklәr korporasiyası
İnformasiya texnologiyalarının vә sistemlәrinin baza infrastrukturu
Virtual dәyәr zәncirlәri
Alıcıların virtual birliklәri

532 Virtual dәyәr zәnciri nәyi göstәrir? (Sürәt 22.09.2015 12:57:02)

•

Firmanın gәlirinin artımını
İnformasiyanın firmanın dәyәrinin artmasına tәsirini
Fiziki dәyәr zәncirinin fәaliyyәtini
İnformasiyanın firmanın genişlәnmәsinә tәsirini
Firmanın mәnfәәtinin artımını

533 Amazon neçәnci ildәn öz mәhsul keşidlәrini genişlәndiri?

•

1996
1998
1994
1997
1995

534 Halhazırda Amazon neçә kateqriyada mәhsul tәqdim edir?

•

36
30
32
34
35

535 2011ci ilin statistik göstәricilәrinә görә Amazonun nun real dövriyyәsi nә qәdәrdir?

•

43,98 mlrd %
32,046 mlrd %
48,077 mlrd $
631 mln $
45 mlrd %

536 Amazon (ABŞ)dan olan mәhsulları First Class Mail (US) servisi ilә göndәrilәrsә mәhsul ABŞdan
göndәrilәndәn sonra nә qәdәr müddәtә Azәrbaycanda olar?

•

1530days
30days
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57days
1520 days
715 days

537 Amazon vasitәçi işlәmә ardıcıllığı düzgün verilmiş varianti seçin: 1.Siz mәhsulların linkini
kopyalayırsınız, sifarişlәr sistemindә sifariş edirsiniz vә onun haqqını ödәyirsiniz. 2.Operator mağazada
sifarişi vә onun ABŞ vә ya Almaniya anbarlarına çatdırılmasını tәsdiqlәyir. 3.Mallar anbara gәlib çatdıqdan
sonra sifarişiniz çatdırılma xidmәti vasitәsilә Sizin ünvana çatdırılır. 4.Siz Amazon.com internet
mağazasından, eBay.com hәrracından vә ya digәr birindәn mәhsul seçirsiniz.

•

4.3.1,2
4,1,2,3
1,2,3,4
2,4,3,1
1,2,4,3

538 Amazon.com, Inc. hansı ölkәnin kompaniyasldl?

•

Avsraliya
İngiltәrә
Amerika
Fransa
Kanada

539 Amazon saytının әmәkdaşlarının sayı:

•

56 600
55 300
56 400
56 200
56 500

540 Amazon internet mağazası harada yaradılmışdır?

•

Paris
Norveç
İsveç
Vaşinqton
Nyuyork

541 Ceff Bezos indiki Amazon u kompaniya olaraq neçәnci ildә qurmuşdur?

•

1990
1994
1993
1992
1991

542 Amazon internet mağazasının Almaniyada olan alternativini düzgün әks etdirәn variant seçin:

•

www.amazon.cn
www.amazon.de
www.amazon.co.uk
www.amazon.co.jp
www.amazon.ca

543 İdeyaların yaradıcı istehsalının ikinci prinsipinә aiddir, (Sürәt 22.09.2015 13:04:09)
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•

qrupun fәaliyyәtinin nәticәlәri iş şәraitindәn asılıdır, sakitlik vә xeyirxahlıq şәraiti, rahatlıq, kәnar müşahidәçilәrin
olmaması tәlәb edilir.
bu qruplarda aqressiv, üstünlüyә, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak etmәmәlidirlәr.
tәcrübәnin, informasiyanın vә ya ekspert ixtisasının hәdsiz çoxluğu yaradıcılığa mane olur, ideyaların yaradıldığı
qruplarda müxtәlif xarakterlәrin vә müxtәlif fәnlәrin mövcudluğu tәmin edilmәlidir.
qiymәtlәndirmә vә tәnqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların generasiyası prosesi onların
qiymәtlәndirilmәsi vә әn yaxşı ideyanın seçilmәsi prosesindәn ayrılmalıdır.
kiçik qruplar rәhbәrdәn çox asılı olurlar, böyük qruplarda isә әlaqәlәndirmә problemlәri yaranır. İnnovasiya
qrupunun optimal ölçüsü tәqribәn on iki nәfәrdir.

544 Innovasiyaların әsas xarakerik cәhәti nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:03:48)

•

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

545 İnnovasiya nә demәkdir? (Sürәt 22.09.2015 13:03:15)

•

Intellektual fәaliyyәtin istehsala tәtbiqi
Keyfiyyәtin idarә olunması
Yeni biliklәrin alınması vә işlәnilmәsinin intellektual hәllinin investisiyalaşmasının nәticәsi
Postsәnaye cәmiyyәtinin inkişaf nәticәsi
Intellektual fәaliyyәtin mәntiqi nәticәlәri

546 Innovasiya fәaliyyәti aşağıdakı prosesi әhatә etmir? (Sürәt 22.09.2015 13:02:25)

•

Qlobal informasiya mәkanının yaranması
Istehsalatda yüksәk iqtisadi sәmәrәlilik tәmin olunur
Dünya standartlarına uyğun xidmәtlәr tәmin olunur
Patenyönlü mәhsulun çıxımı tәmin edir
Intellektual fәaliyyәtin nәticәlәri tәdricәn vә yaxud tam olaraq istifadә olunur

547 Innovasiya fәaliyyәti nә demәkdir? (Sürәt 22.09.2015 13:03:28)

•

Әmәyin tәşkili vә idarә olunmasında intellektual fәaliyyәt
Tәşkilatların fәaliyyәtlәrinin yenilәşmәsi
Keyfiyyәtin idarә olunması
Yeni biliklәrin alınması vә işlәnilmәsi
Tәşkilatların strategiyasında, proseslәrindә radikal vә tәdrici dәyişikliklәr

548 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı xidmәt prosesinә aiddir, (Sürәt 22.09.2015 13:05:26)

•

Tәdarükçülәrin idarә olunması ticarәt әmәliyyatlarının şәbәkә sxeminin kömәyi ilә hәyata keçirilir, bu sxem
ehtiyatları minimuma qәdәr endirmәyә imkan yaradır, «Paralel layihәlәndirmә» sistemlәrindәn istifadә olunur ki,
bu da mәhsulun işlәnib hazırlanması üzrә çarpaz fәaliyyәt göstәrәn qrupların yaranmasına gәtirib çıxarır.
Bu fәaliyyәti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz mәhsulları vә xidmәtlәri haqqında tәsәvvürü uzaq
mәsafәdәn әldә etmәk imkanı yaradır, bәzi firmalar potensial alıcıları öz mәhsullarının işlәnib hazırlanması
prosesinә cәlb edir, bununla da mәhsulları vә xidmәtlәri onlar üçün modifikasiya edirlәr.
Firmadan malların vә xidmәtlәrin alıcıya göndәrilmәsi ilә bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tәdarükün
әnәnәvi yollarından yan keçәn birbaşa satışlar, real zaman rejimindә aparılan bank әmәliyyatları, aviasiya
şirkәtinin bilet üçün xüsusi qiymәtlәri modelini göstәrmәk olar.
Әnәnәvi dәyәr zәncirinin bu hissәsi şәbәkә istehsalının tәşkili vasitәsi ilә virtuallaşdırıla bilәr, buna misal kimi
şirkәtin mәqsәdlәri üçün fәaliyyәt göstәrәn kәnar firmaların birliyinin yaradılmasını göstәrmәk olar, belә birlik
informasiyadan birgә istifadәni nәzәrdә tutan etimada әsaslanır.
Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstәrilә bilәr: liftlәrin mәsafәdәn monitorinqi, kommunal xidmәt
sayğaclarının göstәricilәrinin mәsafәdәn toplanması, mәsafәdәn tibbi yardım, uçuş zamanı tәyyarәnin
mühәrrikinin işinә mәsafәdәn nәzarәt.

549 İdeyaların yaradıcı istehsalının birinci prinsipinә aiddir, (Sürәt 22.09.2015 13:04:34)
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•

qrupun fәaliyyәtinin nәticәlәri iş şәraitindәn asılıdır, sakitlik vә xeyirxahlıq şәraiti, rahatlıq, kәnar müşahidәçilәrin
olmaması tәlәb edilir.
bu qruplarda aqressiv, üstünlüyә, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak etmәmәlidirlәr.
tәcrübәnin, informasiyanın vә ya ekspert ixtisasının hәdsiz çoxluğu yaradıcılığa mane olur, ideyaların yaradıldığı
qruplarda müxtәlif xarakterlәrin vә müxtәlif fәnlәrin mövcudluğu tәmin edilmәlidir.
qiymәtlәndirmә vә tәnqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların generasiyası prosesi onların
qiymәtlәndirilmәsi vә әn yaxşı ideyanın seçilmәsi prosesindәn ayrılmalıdır.
kiçik qruplar rәhbәrdәn çox asılı olurlar, böyük qruplarda isә әlaqәlәndirmә problemlәri yaranır. İnnovasiya
qrupunun optimal ölçüsü tәqribәn on iki nәfәrdir.

550 Rәqәmsal iqtisadiyyatın üstünlüklәrinә aiddir:

•

sadalananların hamısı
İnformasiya ilә müxtәlif manipulyasiyaların hәyata keçirilmәsinә imkan yaradılması
Operativlik
İnformasiyanın saxlanması vә daşınmasında yüksәk sürәtin olması
yeni iqitisadi aktivin – informasiya kapitalının meydana gәlmәsi

551 Qlobal Rәqabәt İndeksinә görә Azәrbaycanın dünya ölkәlәri vә MDB ölkәlәri sırasında uyğun olaraq
müvqeyi?

•

123
441
34 4
55 1
654

552 Texnoloji rәqәbatin zәiflәmәsi inkişaf etmiş ölkәlәrdә hansı sektorun inkişafına birbaşa tәsir göstәrir?

•

Elektron kommersiya
İnternet
Rәqәmsal iqtisadiyyat
Texnoloji proqramlar
Elektron ticarәt

553 2011 ci ilin göstәricilәrinә görә dünyanın әn müvәffәqiyyәtli ölkәlәri sırasında 1ci yerdә hansı ölkә
durur?

•

Danimarka
Yeni Zellandiya
Norveç
İsveçrә
Avstraliya

554 İndiyәdәk nanotәdqiqatlarla bağlı әn çox elmi nәticәlәr dәrc etmiş ölkә :

•

Cәnubi Koreya
Çİn
Rusiya
ABŞ
Yaponiya

555 Bir tәrәfdәn iqtisadi inkişaf әnәnәvi formalardan uzaqlaşmağa çalışır , digәr tәrәfdәn isә әnәnәvi iqtisadi
qanunların tәsiri altına düşür – bu fikir hansı alimә mәxsusdur?

•

Tomi Ahonen
Tim Berners Lee
Maykl Aldriç
Ceyms Boyl
Jeff Bezos
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556 . İnformasiya kapitalına aiddir: 1. Müәlliflik hüququ 2. Dövriyyә vәsaitlәri 3. Patentlәr 4. Nağd pul 5.
Maddi mülk

•

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

557 Iqtisadi inkişaf nәzәriyyәsi әsәrindә ilk dәfә hansı iqtisadi termin işlәdilmişdir? (Sürәt 22.09.2015
13:02:54)

•

Kreativ rifah
Iqtisadi informasiya
Intellektual mülkiyyәt
Iqtisadi innovasiya
Investisiya

558 Dövlәt idarәetmәsindә hansı dәyәrlәrin nәzәrә alınması mәslәhәt görülmür? (Sürәt 22.09.2015 13:26:23)

•

sosialsiyasi
universal tәşkilati
şәxsi
siyasi
hüquqi

559 Hakimiyyәtin müasir tәlәblәrә uyğun fәaliyyәtinin tәmini prinsipidir: (Sürәt 22.09.2015 13:25:51)

•

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

560 Konstitusiyalı dövlәtlәrdә hökumәtin tәrkibinә daxil olmayanı seçin. (Sürәt 22.09.2015 13:25:34)

•

ali mәhkәmә
monarx
respublika prezidenti
parlament
nazirlәr kabineti

561 Elektron hökumәt nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:25:06)

•

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

562 Amazon.com kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

J.H. Snider
Jeff Bezos
Tim BernersLi
R.H.Donell
Terra Ziporyn
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563 Amazon.com neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1994
1995
1991
1992
1993

564 B2B sistemindәn istifadә edәn ilk ölkә hansıdır?

•

ABŞ
Birlәşmiş Krallıq
İsveçrә
Norveç
Yaponiya

565 Onlayn ticarәt neçәnci ildә ixtira edilmişdir?

•

1975
1979
1978
1977
1976

566 İlk onlayn ticarәt sistemini yaratmışdır:

•

Tomi Ahonen , 1992
Maykl Aldriç
Tim Berners Lee , 1990
J.H. Snider vә Terra Ziporyn, 1992
Jeff Bezos 1995

567 Kredit kartları neçәnci illәrdә meydana gәlmişdir?

•

1970 ci illәr
1980ci illәrdә
1950 –ci illәr
1979ci il
1960ci illәr

568 Azәrbaycan ilk dәfә hansı ödәniş sistemi yaradılmışdır?

•

Paymate
Golden Pay
Pay Pall
Moneybookers
Propay

569 İlk dәfә kim hansı ildә World Wide Web server vә brauzerini yaratdı?

•

J.H. Snider vә Terra Ziporyn, 1992
Tim Berners Lee , 1990
Tomi Ahonen , 1992
Jeff Bezos 1995
Maykl Aldriç, 1979

570 İlk dәfә olaraq elektron banklar vә elektron pizza mağazası Pizza Hut nә vaxt yaradılmışdır?

•

1994
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1991
1990
1992
1993

571 Elektron kommerisyanın әsas neçә vә hansı növlәr var?

•

1 –B2B
2 – B2B , B2C
2 B2C , C2C
4 B2B, B2C, C2C,C2B
3 B2B, B2C,C2C

572 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir? (Sürәt 22.09.2015 13:51:32)

•

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

573 İnteraktiv birja nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:51:13)

•

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

574 Portallar neçә yerә bölünür? (Sürәt 22.09.2015 13:52:17)

•

6
3
2
4
5

575 FrontOffice nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:51:44)

•

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

576 Elektron mağazanın quruluşu neçә mexanizmdәn ibarәt olur? (Sürәt 22.09.2015 13:52:01)

•

6
3
2
4
5

577 Elektron hökumәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil: (Sürәt 22.09.2015 13:52:34)

•

növbәti tәtbiqi qәrar, mövcud struktur vә münasibәtlәrin modernlәşdirmә metodu
bütün kate¬qoriyadan olan vәtәndaşlara (tәqaüdçülәrә, işçilәrә, bizneslә mәşğul olanlara, dövlәt qulluqçularına vә
s.) elektron va¬si¬tәlәrlә dövlәt orqanlarının bütün xidmәtlәrinin tәqdim edilmәsi
informasiyanın elektron emalı, ötürülmәsi vә yayılması va¬sitәlәri әsasında dövlәt idarәetmәsinin tәşkili
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dövlәt idarәçiliyindә informasiya texnologiyaları
vәtәndaşların bütün zәruri dövlәt in¬for¬masiyasına sәrbәst daxil olmasının tәmini

578 Elektron hökumәt qәrb anlamında hansı modullardan ibarәtdir? (Sürәt 22.09.2015 13:52:47)

•

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

579 Komptometr kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Çarlz Bebbic
German Hollrit
Şarl De Kolmar
Dorr Felt
Vilhem Şikard

580 Analitik maşın ideyası kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

Çarlz Bebbic
German Hollrit
Blez Packal
Şarl De Kolmar
Dorr Felt

581 BASİC alqoritmik dili nә vaxt yaradılmışdır?

•

1890
1962
1963
1964
1960

582 Proqramlaşdırma dili olan Short Code nә vaxt yaradılmışdır?

•

1890
1929
1939
1949
1948

583 Qeyd edilәnlәrdәn hansı tarix internetin dünyada ilk dәfә meydana gәldiyi tarix hesasb olunur?

•

c) 19731974cü illәrdә TCP/İP protokolunun yaradılması
c) 19731974cü illәrdә TCP/İP protokolunun yaradılması
c) 19731974cü illәrdә TCP/İP protokolunun yaradılması
b) 1971ci ildә ARPANETİN yaradılması
1969cu ildә Koliforniya Universitetlәrinin birindә iki kompüter arasında üç hәrfdәn ibarәt elektron mәktubun
göndәrilmәsi

584 İlk dәfә olaraq 15 müxtәlif kompüterlәri vahid şәbәkәdә birlәşdirmәyә imkan verәn ARPANET nә vaxt
yaradılmışdır?

•

1968
1970
1971
1969
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1890

585 URL ünvana müraciәt etdikdә sorğunun yerinә yetirilmәsi 4 mәrhәlәyә bölünür. Bu mәrhәlәıәr
ardıcıllığını qeyd edin: 1) Connection 2) Close 3) Request 4) Response

•

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

586 Çeklәrin yoxlanılması vә tәsdiq edilmәsi, debet vә kredit kartlarına xidmәt göstәrilmәsi vә onların
yoxlanılması, elektron hesablama sistemlәrindәn istifadә edilmәsi kimi xidmәtlәri hansı sistem göstәrir?
(Sürәt 22.09.2015 13:58:25)

•

SSL
VAN
CVV2/ CVC2
POS
EVM

587 ..............  ödәmә sistemi iştirakçılan arasında informasiya vә texniki qarşıhqlı әlaqәlәri tәmin edәn
ixtisaslaşdınlmış hesablama mәrkәzidir. (Sürәt 22.09.2015 13:59:46)

•

zamin
zәmanәtin limiti
prosessinq mәrkәzi
ekvayer
emitent

588 STB Card sisteminin funksiyasıdır: (Sürәt 22.09.2015 13:58:54)

•

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

589 Ekvayer nәdir? (Sürәt 22.09.2015 13:59:12)

•

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

590 .............  plastik kartların emissiyasını hәyata keçirәn vә ödәmә sistemi infrastrukturunda yerinә
yetirilәn bütün ödәmәlәrә cavabdeh olan tәşkilatdır. (Sürәt 22.09.2015 13:59:35)

•

emitent
zәmanәtin limiti
prosessinq mәrkәzi
ekvayer
zamin
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591 EVM – i hәyata keçirәn xidmәtlәrә aid deyil: (Sürәt 22.09.2015 13:57:57)

•

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

592 EVM –i hәyata keçirәn xidmәtlәr hansı funksiyaları yerinә yetirmәlidir? (Sürәt 22.09.2015 13:57:42)

•

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

593 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır: (Sürәt 22.09.2015 14:01:46)

•

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

594 Emissiya mәrkәzinin (emitent) funksiyasıdır: (Sürәt 22.09.2015 14:01:27)

•

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

595 Ekvayrinq mәrkәzinin funksiyasıdır: (Sürәt 22.09.2015 14:01:00)

•

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

596 Mәrkәzi inzibati orqanın funksiyasıdır: (Sürәt 22.09.2015 14:00:28)

•

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

597 Elektron hökumәtin tәtbiqinin әsas maliyyә mәnbәyi ............. . (Sürәt 22.09.2015 13:57:18)

•
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•

dövlәt büdcәsidir
nazirlәr kabinetidir
transmilli tәşkilatlardır
beynәlxalq strukturlardır
qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır

598 Amazonda ilk vaxlar nә satılırdı?

•

elektrik
kitablar
geyim
musiqi disklәri
video oyunları

599 Amazon.com, Inc. hansı ölkәnin kompaniyasldl?

•

Fransa
İngiltәrә
Avsraliya
Kanada
Amerika

600 Xidmәtlәrin interaktiv tәdarükçüsü hansı fәaliyyәti yerinә yetirir? (Sürәt 22.09.2015 14:13:17)

•

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

601 Elektron biznes terminindәn nә mәqsәdlә istifadә edilir? (Sürәt 22.09.2015 14:12:57)

•

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

602 Elektron kommersiya nәdir? (Sürәt 22.09.2015 14:12:36)

•

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

603 Amazon saytının әmәkdaşlarının sayı

•

56 400
55 300
56 600
56 500
56 200

604 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı virtual birliyә aiddir (Sürәt 22.09.2015 14:11:44)
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompyuter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
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•

Axtarış sistemindә kontent tәklif edәrәk, yaxud reklam yerlәşdirәrәk mәnfәәt yaradır
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Alıcılar özlәri üçün sәrfәli qiymәtlә malları әldә etmәlәri üçün çoxsaylı satıcılara sorğular verirlәr
variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil

605 BankOline xidmәtinin fәrqli cәhәti (Sürәt 22.09.2015 14:08:46)

•

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

606 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı sindikatora aiddir: (Sürәt 22.09.2015 14:10:50)

•

variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
Axtarış sistemindә kontent tәklif edәrәk, yaxud reklam yerlәşdirәrәk mәnfәәt yaradır
Alıcılar özlәri üçün sәrfәli qiymәtlә malları әldә etmәlәri üçün çoxsaylı satıcılara sorğular verirlәr
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompyuter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır

607 Virtual birlik: (Sürәt 22.09.2015 14:10:21)

•

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

608 Elektron ticarәtdә bu mәsәlәlәrdәn hansıları tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir? (Sürәt 22.09.2015
14:09:59)

•

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

609 BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarmı bölmәk olar (Sürәt 22.09.2015 14:09:16)

•

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

610 әn geniş yayılmış sertifikasiya mәrkәzlәri (Sürәt 22.09.2015 14:06:58)

•

VISA, CyberTrust, Platin,
VISA, VeriSign, CyberTrust
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR, SET
VISA, VeriSign, CyberTrust, SSL, STR
VISA, CyberTrust, Platin
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611 Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir: (Sürәt 22.09.2015 14:06:08)

•

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

612 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar (Sürәt 22.09.2015 14:08:26)

•

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

613 Plastik kartlarla ödәmәlәrә alternativ olan ödәmә sistemi (Sürәt 22.09.2015 14:08:09)

•

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

614 Amazon neçәnci ildәn öz mәhsul keşidlәrini genişlәndiri?

•

1994
1996
1998
1995
1997

615 Halhazırda Amazon neçә kateqriyada mәhsul tәqdim edir?

•

36
35
30
32
34

616 Yenidәn qurulan dövlәt konsepsiyasının ilkin prinsiplәrinә aid deyil: (Sürәt 22.09.2015 14:20:18)

•

sәmәrәli dövlәt informasiya cәmiyyәtinin vә biliklәr iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun olmalıdır, böyük,
mәrkәzlәşdirilmiş vә standartlaşdırılmış bürokratiya keçmişdә qalmalıdır
dövlәtә mütlәq bәla kimi deyil, kollektiv fәaliyyәt üsulu vә ictimai problemlәrin hәlli kimi baxılmır
dövlәt strukturunun çevikliyinә vә innovasiyalılığına yönәlәn missiyaların yerinә yetirilmәsi
bütün vәtәndaşlar üçün imkanların bәrabәrliyinin tәmin olunması prinsipinә әsaslanmaq zәruridir
dövlәt idarәetmәsinin problemi insanlar (bürokratiklәr) deyil, bürokratik sistemin özüdür

617 Keyfiyyәtli idarәetmә (Good Governance) yanaşma metodologiyasına uyğun olmayan keyfiyyәt
xarakteristikasını seçin. (Sürәt 22.09.2015 14:19:41)

•

qaydaların aliliyinin tanınması
bәrabәrlik vә ayrıseçkiliyin qәbul edilmәsi
hakimiyyәtin vәtәndaşlar qarşısında hesabat vermәsi
hakimiyyәtin vә onun qәrarlarının şәffaflığı
nәticәvilik, sәmәrәlilik vә faydalılıq
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618 Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında ötürülәn informasiyanın
mühafizәsi zamanı tәtbiq olunur, tranzaksiyanın şifrәlәnmәsi açarı öncәki açarın vә tranzaksiyaların
parametrlәrinin şәklinin birtәrәfli dәyişdirilmәsi yolu ilә hesablanır. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә
aiddir? (Sürәt 22.09.2015 14:18:47)

•

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

619 İnkişaf etmiş dünya ölkәlәrindә elektron hakimiyyәt vә idarәetmәnin tәtbiqi hökumәtin yenidәn
qurulması konsepsiyasının әsaslandığı prinsiplәrә aid deyil: (Sürәt 22.09.2015 14:19:59)

•

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

620 Elektron hökumәt yalnız vәtәndaşların vә dövlәt strukturlarının münasibәtlәrini de¬yil, eyni zamanda
dövlәt daxilindә  onun ayrıayrı .............. , .............. vә ............. arasındakı münasibәtlәrin dә for¬ma¬sını
dәyişir. 1. bәndlәri 2. imkanları 3. sәviy¬yәlәri 4. altbölümlәri 5. funksiyaları (Sürәt 22.09.2015 14:19:14)

•

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

621 Neçәnci ildәn facebookdan tәyin edilәn yaşdan yuxarı hәr kәs istifadә edә

•

2006
2004
2008
2007
2005

622 Facebookda minimum yaş mәhdudiyyәti nә qәdәrdir?

•

12
13
11
14
15

623 Facebook ilk vaxtlar nece adlanırdı?

•

The facebook
facemash
Facepage
Face
Facebook

624 Facebook saytından ilk vaxtlarda ancaq kimlәr istifadә edә bilәrdi?

•

Kaliforniya Universiteti tәlәbәlәri
Harvard Universiteti tәlәbәlәri
Boson Universitetlәri tәlәbәlri
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Amerikaa Universitetlәri әlәbәlәri
Philips Exter Academy şagirdlәri

625 Neçәnci ildәn facebookda istifadәçilәr başqa saytlardan fәrqli olaraq öz adresini sәrbәst seçә bilәrdilәr?

•

2007
2006
2005
2009
2008

626 Ay әrzindә orta hesabla facebookun mobil versiyasının istifadәçilәrinin sayı:

•

300 mln
450 mln
350 mln
500 mln
250 mln

627 Hal –hazırda dünyada facebook istifadәçilәrinin sayı nә qәdәrdir?

•

2,5 miyard
0,5 milyard
1 milyard
1,5 milyard
2 miyard

628 Bәlәdiyyә üzvünün sәlahiyyәt müddәti nә qәdәrdir?

•

2
8
10
15
5

629 100000 nәfәrdәn 300000 nәfәrәdәk әhalisi olan әrazilәrdә bәlәdiyyәlәrә neçә bәlәdiyyә üzvü seçilir?

•

15
19
18
17
16

630 1000 nәfәrdәn 5000 nәfәrәdәk әhalisi olan әrazilәrdә bәlәdiyyәlәrә neçә 9 bәlәdiyyә üzvü seçilir?

•

6
10
8
9
4

631 500 nәfәrdәn 1000 nәfәrәdәk әhalisi olan әrazilәrdә bәlәdiyyәlәrә neçә bәlәdiyyә üzvü seçilir?

•

8
7
6
4
10
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632 500 nәfәrdәn az әhalisi olan әrazilәrdә bәlәdiyyәlәrә neçә bәlәdiyyә üzvü seçilir?

•

4
5
10
3
3

633 İlk bәlәdiyyә seçkilәri nә vaxt keçirilmişdir?

•

1999cu il 12 dekabr
1999cu il 12 dekabr
1995 ci il 12 aprel
18fevral
1999cu il 12 dekabr

634 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası neçәnci ildә qәbul olunmuşdur?

•

1994
1995
1991
1992
1993

635 Bәlәdiyyә sözü әrәbcәdәn gәlib mәnası

•

Hakimiyyәt
Şәhәr, mәmlәkәt
Hökumәt
Ölkә
Hakimiyyәt

636 ... müәyyәn әrazini әhatә әdәn yerli özünu idarә edәn inzibati vahiddir. Tamamlayın.

•

Daxili İşlәr Nazirliyi
İcra hakimiyyәti
Bәlәdiyyә
Vergilәr Departamenti
Xarici İşlәr Nazirliyi

637 Şәhәrdә bir bәlәdiyyә orqanının yaradılması üçün müvafiq yaşayış yerindә әhali sayı maximum nә qәdәr
olmalıdır?

•

250.000
300.000
400.000
250.000
250.000

638 Ölkәdә yerli özünü idarәetmәnin bәlәdiyyәlәr vasitәsi ilә hәyata keçirilmәyi prinsipi nә vaxt qәbul
edildi?

•

1995
1991
1992
1993
1994
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639 İllik gәlirlәri fәrd başına 25 min dollardan çox olan inkişaf etmiş Avropa Birliyi üzvü ölkәdәlәrindә,
ABŞ, Kanada, Yaponiya vә s. ölkәlәrdәdövlәtin sadәcә klassik funksiyaları hәyata keçirilmәsinә sәbәb
nәdir?

•

İnsanlara xidmәtin bütün növlәri yerli özünüidarә orqanları olan bәlәdiyyәlәrә, özәl hüquqivә fiziki şәxslәrә
verilib
Әhalinin tәhsil vә hәyat tәrzinin yüksәk olması
İnsanlara xidmәtin bütün növlәri özәl hüquqi şәxslәrә verilib
Sosial hәyatın inkişaf dәrәcәsinin maksimum olması
İnsanlara digәr xidmәtlәrin bütün növlәri şәhәr icra hakimiyyәtinә tәhvil verilib

640 Dövlәt orqanı kimi ilk müasir bәlәdiyyә Tanzimat dövru sonralarında yaradılmışdı. Bu neçәnci ilә
tәsadüf edir?

•

1839
1826
1829
1838
1832

641 Neçәnci ildәnәsasәn İstanbulda bәlәdiyyәlәr rayonlar üzrә bölündü vә bununla da İstanbulda rayon
bәlәdiyyәlәrinin sayı 39a qalxdı?

•

2008
2004
2005
2006
2007

642 Londonda ilk bәlәdiyyә seçkilәri nә vaxt keçirilmişdir?

•

1906
1902
1904
1903
1905

643 Konstitusiyaya görә, bәldiyyәlәrin statusunun әsasları vә sәlahiyyәtlәri nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

•

Referenduma әsasәn
Bәlәdiyyә seçkilәrinә әsasәn
Düzüen cavab qeyd edilmәyib
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya әsasәn
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfәindәn

644 Bәlәdiyyә üzvlәrinә әmәk haqqı hansı büdcәnin vәsaiti hesabına ödәnilir?

•

Bәlәdiyyә büdcәsinin
Sosial Fondlar
Sığorta fondu
c,d variantlari
Dövlәt büdcәsi

645 Dövlәt vә yerli özünüidarә orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemlәri vasitәsilә açıqlanması
qaydası nın tәsdiq edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanı nә vaxt tәsdiq
edilmişdir?

•

5 fevral 2011
16 fevral 2011
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10 fevral 2011
10 yanvar 2011
15fevral 2011

646 Bәlәdiyyә statusu haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1995
1996
1997
1998
1999

647 Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin sәrәncamına görә yerli icra hakimiyyәtlәrinin sәlahiyyәtlәri
hansı orqan tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

Düzüen cavab qeyd edilmәyib
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya әsasәn
Referenduma әsasәn
Bәlәdiyyә seçkilәrinә әsasәn

648 İnkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsinә nәzәr salsaq, burada bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtini düzgün әks etdirәn
varianti seçin:

•

Düzgün cavab qeyd edilmәyib
Bәlәdiyyәlәrin göstәrdiklәri әsas xidmәtlәr bunlardır: şәhәr planlaşdırılması, әhalinin xüsusi qrupları üçün
(mәs,yaşlı insanlar) sosial yardımın tәmin edilmәsi, yollar vә ictimai nәqliyyat xidmәti, su tәchizatı (İngiltәrә
istisnadır) , mәktәb vә digәr tahsil ocaqlarının tikintisi, iqtisadi inkişafa dәstәk.
Bu ölkәlәrdә yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәti mәrkәzlәşmiş qaydada hәyata keçirilir
’Lokal özünüidarәetmәlokal sәlahiyyәtә malik yerli orqanları tәrәfindәn ölkә qanunları çәrçivәsindә idarә
olunması anlamına gәlir
Bu ölkәlәrdә lokal özünüidarәetmә qurumlarının fәaliyyәtini tam tәmin edәn islahatlar hәlә dә tam başa
çatdirilmayıb

649 Bәlәdiyyәlәrin büdcәlәrindә vәsait olması üçün әsas ünsür kimi hansı amil qeyd edilir?

•

Әhali tәrәfindәn maliyyәlәşdirmә
Bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәrinin sәrhәdi açıqmüәyyәnlәşdirilmәlidir
Komunal xәrclәrin olduğundan artıq alınması
Sosial yardımlar
Dövlәt tәrәfindәn tәminat

650 Bәlәdiyyәlәrin vәzifәsi tam olaraq düzgün verilmiş variantı seçin:

•

Bәlәdiyyәlәr seçkili qurumdur vә birmәnalı olaraq әhalinin istәyi әsasında formalaşır.
’Lokal özünüidarәetmәlokal sәlahiyyәtә malik yerli orqanları tәrәfindәn ölkә qanunları çәrçivәsindә , әhalinin
istәyi әsasında formalaşan vә yerli әhalinin maraqları nәzәrә alınmaqla sahib olduqları hüqüq vә imkanlardan
istifadә etmәklә ictimai işlәrin әhәmiyyәtli bir hissәsinin nizamlanması vә idarә olunması anlamına gәlir
Bәlәdiyyә bir vitrin qurum olaraq yaradılıb
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin bir hissәsini tәşkil edәnyerli sosial inkişaf proqramlarında әsas ağırlığın dövlәt
orqanlarının yanında vә ya onlara әlavә olaraq bu işlәrigörә bilәcәyi açıqca qanunla tәnzimlәnir.
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtindә üzә çıxan nöqsanların mәsuliyyәt yükünün birhissәsini hәm dә әhalinin üzәrinә
qoyur. Çünki, bәlәdiyyәlәr seçkili qurumdur vә birmәnalı olaraq әhalinin istәyi әsasında formalaşır.

651 Cash@Will fiınksional moduldan ibarәtdir 1 yerli vә xarici valyuta alәtlәrinin yığımını, müştәrilәr haqda
mәlumatların toplanmasını 2 ödәniş xidmәtlәrini әhatә edir 3 elastik idarәetmәdir 4 müştәrilәr haqda
mәlumatların toplanmasını 5 Dvidentlәrin idarә olunması (Sürәt 22.09.2015 14:16:38)

•

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

652 Bәlәdiyyә strukturunun iyeraxiyasında neçә bölmә yerlәşir?

•

12
9
5
7
11

653 Dövlәt vә yerli özünüidarә orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemlәri vasitәsilә açıqlanması
qaydası nın tәsdiq edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanına әsasәn internet
informasiya ehtiyatlarında açıqlanmasının tәşkili nçәnci ilә qәdәr başa çatmalıdır?

•

2021
2017
2019
2015
2014

654 Hal hazırda bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtin әsas inkişaf istiqamәtlәri hansıdır?

•

Heç biri
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәt sahәsinin genişlәnsirilmәsi
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinә İKT –nin tәtbiqi
Bәlәdiyyәlәrin tәkmillәşdirilmәsi vә fәaliyәt sahәsinin daralması
Bәlәdiyyәlәrin icra hakimiyyәti orqanının tәrkib hissәsinә çevrilmәsi

655 Dövlәt vә yerli özünüidarә orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemlәri vasitәsilә açıqlanması
qaydası nın tәsdiq edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanında әsas mәqsәd
nәdir?

•

Bәlәdiyyәlәrin büdcәsinin yaradılması
Bәlәdiyyәlәrin İKT ilә tәmin edilmәsi vә elektronlaşdırılması
Bәlәdiyyә üzvlәrinin әhali tәrәfindәn seçilmәsi
Bәlәdiyyәlәrin dövlәtdәn ayrı orqan kimi fәaliyyәt göstәrmәsinin tәsdiq edilmәsi
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәt istiqamәtlәrinin formalaşdırlması

656 Bәlәdiyyә üzvlәri sәlahiyyәt müddәti qurtardıqdan sonra yeni müddәtә seçilmәdikdә bәlәdiyyә
büdcәsinin vәsaiti hesabına nәçә ay әrzindә müavinәt alırlar?

•

12 ay
3ay
5 ay
6 ay
1 ay

657 Bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinә xitam verilmәsi mәsәlәsi necә hәll edilir?

•

Prezident tәrәfindәn
Bәlәdiyyә iclasının sadә sәs çoxlugu ilә
a,c variantları
Xitam verilә bilmәz
İcra hakimiyyәti tәrәfindәn

658 Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında ötürülәn informasiyanın
mühafizәsi zamanı tәtbiq olunur, sonrakı tranzaksiya üçün açarın hesablanması zamanı tranzaksiyanın
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parametrlәrindәn istifadә olunmur. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir? (Sürәt 22.09.2015
14:17:07)

•

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

659 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır? (Sürәt 22.09.2015 14:16:24)

•

2
3
6
4
5

660 Elektron pullar sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amili göstәrin: (Sürәt 22.09.2015 14:16:03)

•

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

661 İstehlakçı (customer) ilә istehlakçı arasında olan iqtisadi әlaqә elektron kommersiyanın hansı növünә
aiddir?

•

G2B
B2C
C2C
B2G
C2B

662 Müәssisә (busines) ilә istehlakçı (customer) arasında olan iqtisadi әlaqә elektron kommersiyanın hansı
növünә aiddir?

•

G2B
B2C
C2C
B2B
C2B

663 Azәrbaycanda 2009cu ildә B2B bazarının hәcmi neçә milyon dollar hәcmindә dәyәrlәndirilir?

•

2 milyon
4milyon
5milyon
6 milyon
3milyon

664 Azәrbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürәtlәndirәn amil kimi aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

•

Sadalananların hamısı
Şirkәtlәrin tәdricәn kompüterlәşmәsi.
İnternet istifadәçilәri sayının sürәtlә artması (xüsusilә, böyük şәhәrlәrdә).
Respublikada böyük maliyyә imkanları malik şirkәtlәrin meydana gәlmәsi.
Özәl şirkәtlәrdә menecmentin sәviyyәsinin getdikcә artması.
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665 Azәrbaycanda elektron kommersiya bazarının gәlirsiz hesab edilmәsinin әn әsas sәbәbi nәdir?

•

Qeyd edilәnlәrin hamısı
Dövlәt müәssisәlәrinin bu işdә әsaslı iştirak etmәmәsi
Әn әsas sәbәblәrdәn biri İntenet istifadәçilәrin sayının hәlәlik qeyrikafi olmasıdır
Orta statistik İntenet istifadәçisi maddi tәminat, texniki hazırlıq vә tәhsil sәviyyәsinә görә orta statistik
Azәrbaycan sakinindәn kәskin fәrqlәnir
Rәqәmsal uçurum

666 Azәrbaycanda İnternetin fәal inkişafı hansı illәrә tәsadüf edir?

•

19951996
19971998
19981999
19992000
19961997

667 Spamlarin yüksәk sәmәrә vermәsinә baxmayaraq әksәr marketoloqlar bundan istifadәnin mәslәhәt
görmәmәsinin baçlıca sәbәbi nәdir?

•

Bütün cavablar düzgündür
Müştәrilәrin buna reaksiyası azdır
Spamlar qeyri qanuni olduğundan müәssisәnin fәaliyyәti mәhdudlaşdırıla bilәr
Onlar hesab edirlәr ki, spamlar brendin imicinә zәrәr vurdura bilәr.
Spamlar daha çox әlavә xәrclәr tәlәb edir

668 Poçt serverlәrindә spamlar ümumi mәktubların neçә faizini tәşkil edir?

•

60%
40%
30%
50%
25%

669 Internetdә birbaşa marketinqin әsas alәti nәdir?

•

heçbiri
Internetdәcәlbedicireklamlar
Email göndәrişlәri
Web reklamsәhifәlәri
b,c

670 Banner reklamının daha effektiv alınması üçün aşağıda qeyd edilәnlәr şәrtlәrdәn hansı ödәnmәlidir?

•

Bütün qeyd edilәn şәrtlәr
Pulsuz (free). Banner reklamında әn vacib sözlәrdәn biri “pulsuz”dur
Bannerin tekstindә yumor, böyük vәd vә maraq olmalıdır.
Banner mübadilәsi şәbәkәlәrindә qeydiyyatdan keçmә
Click here). Bannerә baxan vә onunla maraqlanan istifadәçinin sonradan nә etmәk lazım olduğunu bildiyini
düşünmәk sәhv olardı. Şәbәkәdә daim tәcrübәsiz istifadәçilәr mövcuddur. Bannerdә Click here yazılışı bu zaman
kömәyә gәlir.

671 Banner reklamının daha effektiv alınması üçün aşağıda qeyd edilәnlәr şәrtlәrdәn hansı ödәnmәlidir?

•

Bütün qeyd edilәn şәrtlәr
Әgәr banner 3 ardıcıl dәyişәn kadrdan ibarәtdirsә o zaman I kadr diqqәti cәlb etmәk rolu oynamalı, qalan ikisi isә
websayt haqqında tәsәvvür yaratmalı vә istifadәçilәrdә maraq yaratmalıdır
Sarı, narını, mavi vә yaşıl rәnglәrdәn istifadә olunması daha faydalıdır
Bannerin hәm forması, hәm dә mәzmunu “mәnә bax!” – deyә “qışqırmalıdır”.
Әn optimal banner ölçüsü 34 Kb hesab olunur. Böyük bannerlәr gec yüklәnir.
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672 Müasir dövrdә internet reklamların neçә faizi banner reklamlarının payına düşür?

•

25%
35%
55%
70%
65%

673 İstifadәçilәr bütün rеklam bannеrlәrinin cәmi neçә faizindәn yararlanırlar?

•

0,5%
2,9%
0,9%
1,9 %
2,5%

674 İnternetmarketinqdә әsas hәrәkәt verici qüvvә hesab olunur?

•

Heç biri
Reklam
Rәqәmsal iqtisadiyyat
Sürәtli internet
Müştәri

675 Websaytın effektivliyi nәzarәt hәyata keçirilmәlidir. Istifadәçilәrin saytı tapmasının yolu kimi hansını
qeyd etmәk mümkündür:

•

a,b düzgündür
a,b,c düzgündür
Server axtarış sistemi vasitәsilә aşkarlana bilәr
Serveri hipermәtn göstәrişlәri vasitәsilә tapmaq olar
Server haqqında mәlumatı digәr, o cümlәdәn, әnәnәvi informasiya mәnbәlәrindәn (qәzet, jurnal, radio vә s) әldә
etmәk olar.

676 Yeni iqtisadiyyatda әsas diqqәt yönәlmişdir:

•

Heç biri
İstehsalçılara
Yeni mәhsulların yaradılmasına
istehlakçılara, onların dәyişәn individual tәlәbatlarının ödәnilmәsinә
Keyfiyyәtli mәhsul istehsalına

677 Internetin müәssisәlәrә verdiyi üstünlüklәr kimi qeyd edilәnlәrdәn doğru olananı seçin:

•

bütün cavablar doğrudur
Ucuz kommunikasiya vasitәsidir.
İnformasiya axtarışına sәrf olunan vaxta xeyli qәnaәt edilmәsi.
Müәssisәdaxili texniki vә inzibati xәrclәrin azaldılması imkanı.
İnternetdә firmanın cәlbedici obrazının yaradılmasına imkan verәn informasiya sistemlәrinin qurulmasının
әlverişliliyi.

678 Еmarkеtinq nәdir?

•

Intеrnеt vasitәsilә mәhsul vә хidmәtlәr haqqında infоrmasiya vеrilmәsi vә оnların kоmmunikasiyası
kоmpaniyanın öz mәhsul vә хidmәtlәri haqqında infоrmasiya vеrmәsi, оnların kоmmunikasiyası, irәlilәdilmәsi vә
satışı üzrә hәyata kеçirdiyi sәylәrindәn ibarәtdir.
kоmpaniyanın Intеrnеt vasitәsilә öz mәhsul vә хidmәtlәri haqqında infоrmasiya vеrmәsi, оnların
kоmmunikasiyası, irәlilәdilmәsi vә satışı üzrә hәyata kеçirdiyi fәliyyәtlәr toplusudur
kоmpaniyanın Intеrnеt vasitәsilә хidmәtlәri haqqında infоrmasiya vеrmәsi
c,d variantları düzgündür
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679 İnernet marketinqin әsası olan İnernet neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1991
1995
1994
1993
1992

680 Müәssisә ilә müәssisә arasında olan iqtisadi әlaqә elektron kommersiyanın hansı növünә aiddir?

•

C2B
B2B
C2C
B2C
G2B

681 Webvitrinlәrә aid olan düzgün mülahizәlәri seçin: 1. +onları yaradanlar ticarәt sahәsinә qeyri
peşәkarlardır. 2. +Xidmәtin zәifliyi şәraitindә alıcıda şirkәtә qarşı mәnfi rәy formalaşır 3. pәrakәndә ticarәt
tәşkilatları üçün qәbul edilmiş qaydalar әsasәn fәaliyyәt göstәrәn internetmağazalardır 4. Belә portallar
internetә  son istehlakçılarla әks әlaqәnin yeni üsullarını vә ya webmarketinqin tәşkili alәti kimi baxan real
ticarәt şirkәtlәrinin bazasında yaradılır.

•

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

682 Şәbәkәdә fәaliyyәt göstәrәn firmalar bir nеçә sәbәbdәn uğursuzluqla üzlәşirlәr (müflislәşirlәr). Aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı bu qeyd edilәn sәbәblәrә aiddir?

•

hamısı aiddir
оnlardan çохları qabaqcadan hеç bir tәdqiqat vә ya planlaşdırma aparmadan bazara girirlәr
wеbsaytların uğursuz dizaynına görә
әmtәәlәrin vaхtlıvaхtında çatdırılmaması
sеrvis хidmәtinin aşağı sәviyyәdә оlmasına görә

683 Sahә kоnvеrgеnsiyası anlayışı hansı variantda daha düzgün verilmişdir?

•

Insanları bir kоmpaniya daхilindә birbiri vә baş kоmpyutеrlә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә Intranеt; kоmpaniyanı оnun
malgöndәrәnlәri vә distribyutеri ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә Еkstranеt; nәhayәt, istifadәçilәri “ümumdünya
infоrmasiya anbarı” ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә isә Intеrnеt dеyilir
Şәbәkәdә işlәyәn yеni vasitәçilәr (хüsusilә, Pricеlinе.cоm) mеydana çıхmışdır ki, оnların müvәffәqiyyәt
qazanması artıq yеni tipli vә iri miqyasılıvasitәçilәrin yaranmasına işarәdir.
Heç biri
Kоmpaniyalar tәsdiq еdirlәr ki, iki vә daha artıq sahәnin kәsişmәsi kütlәvi sayda yеni imkanlar açır.
Kastоmizasiya dеdikdә, kоmpaniyanın özünün hәr bir müştәrisinә, хüsusi оlaraq оnlar üçün nәzәrdә tutulmuş
mәhsul, хidmәt, qiymәt vә çatdırılma kanallarını tәmin еtmәk iqtidarında оlması başa düşülür.

684 Rәqәmli tеxnоlоgiyaların yayılması vә birlәşmә imkanı anlayşı hansı variantda daha düzgün
verilmişdir?

•

Insanları bir kоmpaniya daхilindә birbiri vә baş kоmpyutеrlә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә Intranеt; kоmpaniyanı оnun
malgöndәrәnlәri vә distribyutеri ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә Еkstranеt; nәhayәt, istifadәçilәri “ümumdünya
infоrmasiya anbarı” ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә isә Intеrnеt dеyilir
Şәbәkәdә işlәyәn yеni vasitәçilәr (хüsusilә, Pricеlinе.cоm) mеydana çıхmışdır ki, оnların müvәffәqiyyәt
qazanması artıq yеni tipli vә iri miqyasılıvasitәçilәrin yaranmasına işarәdir.
Heç biri
Kоmpaniyalar tәsdiq еdirlәr ki, iki vә daha artıq sahәnin kәsişmәsi kütlәvi sayda yеni imkanlar açır.
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Kastоmizasiya dеdikdә, kоmpaniyanın özünün hәr bir müştәrisinә, хüsusi оlaraq оnlar üçün nәzәrdә tutulmuş
mәhsul, хidmәt, qiymәt vә çatdırılma kanallarını tәmin еtmәk iqtidarında оlması başa düşülür.

685 Yеni iqtisadiyyatı hәrәkәtә gәtirәn dörd spеsifik amilә aiddir:

•

vasitәçilәrin lәğv еdilmәsi vә yеni tipli vasitәçilik, kastоmizasiya vә kastоmеrizasiya, sahә kоnvеrgеnsiyası
Rәqәmli tехnоlоgiyaların yayılması vә birlәşmә imkanı, vasitәçilәrin lәğv еdilmәsi vә yеni tipli vasitәçilik,
kastоmizasiya vә kastоmеrizasiya, sahә kоnvеrgеnsiyası
rәqәmli tехnоlоgiyaların yayılması, vasitәçilәrin lәğv еdilmәsi, kastоmеrizasiya, sahә kоnvеrgеnsiyası
rәqәmli tехnоlоgiyaların birlәşmә imkanı, yеni tipli vasitәçilik, kastоmizasiya , sahә kоnvеrgеnsiyası
rәqәmli tехnоlоgiyaların yayılması vә birlәşmә imkanı, vasitәçilәrin lәğv еdilmәsi vә yеni tipli vasitәçilik,
kastоmizasiya vә kastоmеrizasiya

686 Rәqәmsal İqtisadiyyatda başlıca rәqabәt amillәrin biri:

•

Heç biri
Müasir dövrdә ucuz vә keyfiyyәtli mәhsul rәqabәtda daha yüksәkdir
Daha çox İKT tәtbiqi başlıca amildir
“İstehlakçı era”sında istehsalçıların individual istehlakçı tәlәbatını effektiv istehsal vә planlaşdırma sistemi ilә
uzlaşdırmaq qabiliyyәti başlıca rәqabәt amilidir
Internettexnologiyaların iqtisadiyyata tәtbiqi makroiqtisadi sәviyyәdә dә çox böyük imkanlar açdı.

687 әnәnәvi vasitәlәrlә hәyata keçirilәn bank әmәliyyatlarının maya dәyәrinin internet  texnologiyaların
tәtbiqi ilә fәaliyyәt göstәrәn bank әmәliyyatlarının maya dәyәrdindәn fәrqlәnmәsinin әsas sәbәblәri göstәrin:

•

a,b,c düzgündür
Intеrnеt vasitәsilә öz mәhsul vә хidmәtlәri haqqında infоrmasiya vеrmәsi, оnların kоmmunikasiyası vә satışı
әnәnәvi üsula nisbәtәn daha ucuz başa gәlir
PC banking (internet vasitәsilә bank xidmәtlәrinin tәklif olunması) xәrclәrin azaldılmasına gәtirir
Şәbәklәr әmәliyyatlarda vә inzibati xәrclәrin azaldılmasında mühüm rol oynayır
a,b düzgündür

688 Internetportallar (consumer portal) aid olan düzgün mülahizәlәri seçin: 1. Onları yaradanlar ticarәt
sahәsinә qeyripeşәkarlardır. 2. Xidmәtin zәifliyi şәraitindә alıcıda şirkәtә qarşı mәnfi rәy formalaşır 3.
pәrakәndә ticarәt tәşkilatları üçün qәbul edilmiş qaydalar әsasәn fәaliyyәt göstәrәn internetmağazalardır 4.
Belә portallar internetә  son istehlakçılarla әks әlaqәnin yeni üsullarını vә ya webmarketinqin tәşkili alәti
kimi baxan real ticarәt şirkәtlәrinin bazasında yaradılır.

•

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

689 Bannеr nәdir?

•

Yalnız reklam üçün yaradılmış web sәhifә
Kompaniyanın öz sәhifәsindә olan mәhsul reklamı
Radioda reklam
Televiziya reklamı
Kompaniyanın müqavilә әsasında digәr web sәhifәlәrdә öz mәhsul vә xidmәt reklamını kiçik “pәncәrә” daxilindә
yerlәşdirmәsi

690 Birbaşa marketinq nәdir?

•

heç biri
İnternet üzәrindәn olmayan marketinq
konkret istehsalçıya yönәlmiş marketinq
konkret istehlakçıya yönәlmiş marketinqdir
a,b doğrudur
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691 Spemlerin göndәrilmәsi bir neçә mәrhәlәdә yerinә yetirilir. Bu mәrhәlәri düzgün ardıcıllıqla düzün: 1.
Elektron ünvan üzrә mәktubların göndәrilmәsi 2. Müәyyәn olunmuş qaydalara әsasәn mәtnlәrin tәrtib
olunması 3. Email adreslәrin siyahısının tәrtib olunması

•

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

692 Azәrbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillәr aşağıdakılardır hansıdır?

•

Hamısı
Müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәrinin inhisarlaşması.
Respublikada “kölgә iqtisadiyyatı”nın hәcminin böyük olması.
Uzun illәr iqtisadi vәziyyәtin qeyrisabit olması.
Respublika vergi sisteminin qeyritәkmil olması.

693 Azәrbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillәr aşağıdakılardır hansıdır?

•

Qeyd edilәn bütün amillәr
İnformasiya texnologiyalarından istifadә sәviyyәsinin aşağı olması (xüsusilә әyalәtlәrdә).
İnvestisiya mühitinin әlverişsiz olması.
Mövcud resurslardan qeyrisәmәrәli istifadә olunması.
İnternetauditoriyasının mәhdud olması (bura korporativ istifadәçilәr dә aid edilir).

694 Azәrbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillәr aşağıdakılardır hansıdır?

•

Qeyd edilәn bütün amillәr
Korporativ idarә etmә sәviyyәsinin aşağı olması.
Telekommunikasiya vasitәlәrinin zәif inkişafı.
İnternetauditoriyasının mәhdud olması (bura korporativ istifadәçilәr dә aid edilir).
Elektronbiznesin hüquqi tәnzimlәnmәsi sәviyyәsinin aşağı olması.

695 Azәrbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillәr aşağıdakılardır hansıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Mövcud resurslardan qeyrisәmәrәli istifadә olunması.
Respublika vergi sisteminin qeyritәkmil olması.
Müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәrinin inhisarlaşması.
İnvestisiya mühitinin әlverişsiz olması.

696 Azәrbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürәtlәndirәn amil kimi aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

•

Bütün variantlar düzgündür
Firmaların madditexniki tәchizat fәaliyyәtinin effektivliyini artırmaq cәhdlәri.
İqtisadiyyatın “monetarizasiyasının” sәviyyәsinin artması
2003cü ildәn başlayaraq sәnaye sahәlәrinin dirçәlmәsi vә iqtisadi artımın olması.
Respublikada böyük maliyyә imkanları malik şirkәtlәrin meydana gәlmәsi

697 İstehlakçı (customer) ilә müәssisә (busines) arasında olan iqtisadi әlaqә elektron kommersiyanın hansı
növünә aiddir?

•

G2B
B2C
C2C
B2G
C2B
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698 Dövlәt ilә müәssisә (busines) arasında olan iqtisadi әlaqә elektron kommersiyanın hansı növünә aiddir?

•

G2B
B2C
C2C
B2G
C2B

699 Müәssisә (Busines) ilә dövlәt arasında olan iqtisadi әlaqә elektron kommersiyanın hansı növünә aiddir?

•

G2B
B2C
C2C
B2G
C2B

700 Kastоmizasiya vә kastоmеrizasiya anlayışı hansı variantda daha düzgün verilmişdir?

•

Heç biri
Kоmpaniyalar tәsdiq еdirlәr ki, iki vә daha artıq sahәnin kәsişmәsi kütlәvi sayda yеni imkanlar açır.
Şәbәkәdә işlәyәn yеni vasitәçilәr (хüsusilә, Pricеlinе.cоm) mеydana çıхmışdır ki, оnların müvәffәqiyyәt
qazanması artıq yеni tipli vә iri miqyasılıvasitәçilәrin yaranmasına işarәdir.
Insanları bir kоmpaniya daхilindә birbiri vә baş kоmpyutеrlә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә Intranеt; kоmpaniyanı оnun
malgöndәrәnlәri vә distribyutеri ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә Еkstranеt; nәhayәt, istifadәçilәri “ümumdünya
infоrmasiya anbarı” ilә әlaqәlәndirәn şәbәkәyә isә Intеrnеt dеyilir
Kastоmizasiya dеdikdә, kоmpaniyanın özünün hәr bir müştәrisinә, хüsusi оlaraq оnlar üçün nәzәrdә tutulmuş
mәhsul, хidmәt, qiymәt vә çatdırılma kanallarını tәmin еtmәk iqtidarında оlması başa düşülür.
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