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1521y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1521Y Turizmdә informasiya texnologiyaları1
1 Ekspert sistemi (expert system) nәdir?

•

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

2 Süni intellekt (Artificial intelligence) nәdir?

•

insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram tәminatıdır
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması, saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün
işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr bazasıdır
informatikanın informasiyanın axtarışı vә emalı alqoritmlәrini öyrәnәn bölmәsidir
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram vasitәlәrinin
mәcmusudur
informatikanın insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan bölmәsidir

3 Aşağıda sadalananlardan hansı süni intellekt anlayışını әks etdirmir?

•

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

4 Qәrar qәbuletmә nәdir?

•

nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiya axınlarının öyrәnilmәsi üsullarıdır
insan dәrrakәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnәn proqram mәhsuludur
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması, saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün
işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr bazasıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiyanın tәhlili prosesidir
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram tәminatıdır

5 Sadalananlardan hansı analoq siqnaldır?

•

mayakın siqnalı
kardioqram
svetoforun işığı
Düzgün cavab yoxdur
SOS siqnalı

6 BIOS proqramının işi başa çatdıqdan sonra nә baş verir?

•

әmәliyyat sisteminin yüklәnmә proseduru işә düşür
ekranda yenidәn yüklәmәnin zәruriliyi haqqında mәlumat yaranır
kompüter yenidәn yüklәnir
kompüter gözlәmә rejiminә keçir
kompüter sönür

7 Daimi yaddaş qurğusu nәyi qoruyub saxlamağa xidmәt edir?

•
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•

Düzgün cavab yoxdur
iş zamanı istifadәçi proqramlarını
xüsusi qiymәtli tәtbiqi proqramları
xüsusi qiymәtli sәnәdlәri
daim istifadә olunan proqramları

8 İnformasiya sisteminin mövcudluğu üçün zәruridir:

•

informasiyanın mәnbә vә qәbuledicisinin, hәmçinin onlar arasında әlaqә kanalının olması
dupleks әlaqә kanalının olması
iki adamın olması
ötürülәn informasiyanın mәnalılığı
ötürülәn informasiyanın artıqlığı

9 Tәhlil sistemlәrinin strukturuna aiddir

•

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

10 Fayl arxivlәri serverindә saxlanan fayllara daxil olmaq üçün hansı şәbәkә protokolundan istifadә olunur?

•

HTTP
FTP
DNS
IP
TCP

11 Elektron Pullar sisteminin inkişafına tәsir edәn vacib faktor hansıdır?

•

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

12 Biliklәr bazası (Knowledge base) nәdir?

•

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

13 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı email reklama aid deyil?

•

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

14 TCP/IP protokolları asılı deyil
ötürmә qurğularından
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•

texniki qurğulardan
kompüterlәrin texniki tәminatından vә kompü¬terlәr arası әlaqә formasından asılı deyil
kompü¬terlәr arası әlaqә formasından asılı deyil
kompüterlәrin texniki tәminatından asılı deyil

15 TCP/IP protokolu

•

düzgün cavab yoxdur
nәqliyat protokolu
nәzarәt protokolu
seans protokolu
komunikasiya protokolu

16 Internet şәbәkәsindәdә birlәşmiş bütün kompüterlәr arasındakı әlaqәyә nәzәrәt edir

•

FTP vasitәsilә
SET vasitәsilә
SKL vasitәsilә
TCP/IP protokolları vasitәsilә
SSl vasitәsilә

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

•

UDP
SLIP
ARP
ICMP
IP

18 Hansı protokol nöqtәdәn nöqtәyә verilәnlәrin ötürülmәsinin kanal protokolu sayılır

•

SNMP
ARP
TCP
Telnet
PPP

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

•

Düzgün cavab yoxdur
şlüz
marşrutizator
brandmauer
kliyent

20 Hansı protokol şәbәkәnin idarә olunması protokoludur?

•

ARP
PPP
Telnet
SNMP
TCP

21 Elektron ticarәtdә kommersiya xidmәtçilәri

•

düzgün cavab yoxdur
proq¬ram vә aparat tәminatı üzrә istehsal kompa¬niya¬ları
İnternetprovayder¬lәr
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infor¬masiya texnologiyaları (IT) sektoru kompa¬niya¬la¬rıdır
kom¬mu¬ni¬kasiya kompaniyaları

22 Virtual ofis ibarәtdir

•

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

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

•

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

24 İnternetin bazasına ümumi qaydada daxilolmanı tәmin edir?

•

WWW
Webserver
kliyent
Browser
TCP\IP

25 Elektron ticarәtdә xidmәt sahiblәri

•

İnternetprovayder¬lәr
proq¬ram vә aparat tәminatı üzrә istehsal kompa¬niya¬ları
sahibkarlar vә satı¬jı¬lar
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәnlәr
kom¬mu¬ni¬kasiya kompaniyaları

26 Satışkom¬¬pa¬ni¬yasının Websәhifәsi hansı rolu oy¬nayır

•

satış reklamı
satış mәrkәzi
dizayn
poçt kataloqu
marketing

27 İNTERNET kommersiya mәqsәdilә dә istifa¬dә olun¬ma¬ğa başlanıb

•

1990
1980
1960
2000
1970

28 Süni intellektin tәtbiq sahәlәri (Sürәt 05.10.2015 18:15:58)

•

düzgün cavab yoxdur
internet reklamın inkişafı
elektron imzanı yaradılması
elektron bang hesabına nәzarәt
marketing әmәliyyatlarının aparılması
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29 Süni intellektin mahiyyәti (Sürәt 05.10.2015 18:15:55)

•

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

30 Neyroşәbәkәdәn proqnozlaşdırma mәsәlәlә¬rindә daha geniş istifadә edilәn proqram paketi hansıdır
(Sürәt 05.10.2015 13:25:15)

•

Neuron şәbәkә
NeuroBilder
NeuroSiler]
NeuroBilger
NeuroPaket

31 Internet kompüterlәr arasındakı әlaqәyә nәzәrәt edir (Sürәt 05.10.2015 13:25:12)

•

SET vasitәsilә
SKL vasitәsilә
SSl vasitәsilә
TCP/IP protokolları vasitәsilә
FTP vasitәsilә

32 ADSL texnologiyası yaranmışdır (Sürәt 05.10.2015 13:25:07)

•

1989
1990
1984
1986
1981

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

•

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

34 ADSL giriş verilәnlәr seli üçün tәmin edir

•

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

35 ADSL çıxış verilәnlәr seli üçün tәmin edir

•

1,5 Mb/S dәn 11 Mb/S dәk
1,5 Mb/S dәn 8 Mb/S dәk
1,5 Mb/S dәn 7 Mb/S dәk
1,4 Mb/S dәn 8 Mb/S dәk
1,1 Mb/S dәn 9 Mb/S dәk

36 Neyroşәbәkә paketindәn prognozlaşdırma mәsәlәlәrindә istifadә edilәni (Sürәt 05.10.2015 18:15:52)
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•

NTFS
marketing әmәliyyatlarını hәyata keçirәn sistemdir
NSSİ
düzgün cavab yoxdur
Defrag

37 Ekspert sistemin mahiyyәti (Sürәt 05.10.2015 18:15:49)

•

intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn sistemdir
intellektual fәaliyyәti modellәşdirәn vә hәyata keçirәn kompüter sistemidir
funksional program paketidir
düzgün cavab yoxdur
әmәliyyat sistemlәri toplusudur

38 Ekspert sistem (Sürәt 05.10.2015 13:25:09)

•

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

39 ADSL 2++ da tezlik vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti çatır

•

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

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

•

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

41 OSİ modelinin tәtbiqi sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

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

42 OSİ modelinin nümayis (vә ya tәqdimat) sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.
informasiya bloklarının (paketlәrin) şәbәkә qovşaqları arasında ötürülmәsini tәmin edir, mümkün marşrutlardan
birinin seçilmәsi, giriş informasiyasının idarә edilmәsi, paketlәrin yerlәşdirilmәsi vә s. mәsәlәlәr öz hәllini tapır.
Ötürülәn informasiyanın gerçәkliyini tәmin etmәk üçün әlavә kodların daxil edilmәsi, informasiyanın tәkrar
ötürülmәsi vә s. üsullardan istifadә edilir.
tәtbiqi sәviyyәdә olan obyektlәrә ötürülәn informasiyanın çevrilmә üsulları müәyyәn edilir.
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43 OSİ modelinin nәqliyyat sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

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

44 OSİ modelinin şәbәkә sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

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

45 OSİ modelinin kanal sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

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

46 OSİ modelinin seans sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

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

47 OSİ modelinin Fiziki sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir

•

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

48 Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün hansı tәsnifаt sistemi var

•

uçot vә maliyyә
lokal vә qlobal
iyerarxik vә faset
tәsnifаt vә kodlaşma
ümumi vә xüsusi
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49 Tәsnifаt neçә sәviyyәdә aparılır,

•

6
2
3
4
5

50 Rekvizit yalnız bir qiymәtә malik olduqda mәzmun hissә necә adlanır

•

ümumi
sabit
sadә
mürәkkәb
xüsusi

51 Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin hansı növlәri mövcuddur

•

giriş vә çıxış
ümumi vә xüsusi
uçot vә maliyyә
sabit vә dәyişkәn
sadә vә müәkkәb

52 Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin neçә növü mövcuddur

•

5
3
2
4
6

53 Idаrәnin seqmenti neçә hissәdәn ibarәtdir

•

3
2
6
5
4

54 Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir,

•

6
2
3
4
5

55 AIYlәrdә sistem neçә sәviyyәdәn ibarәt olur

•

6
2
3
4
5

56 Аrdıcıl birlәşmә neçә hissәyә bölünür

•

3
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2
5
6
4

57 Lоkаl şәbәkәnin elementlәrinә aid deyil

•

serverlәr
ötürücü kаbel,
qоşulmа vаsitәlәri
stаnsiyаlar
riyazi tәminat

58 İstifadә müddәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür

•

5
6
3
2
4

59 Mәzmununa görә massivlәr neçә yerә bölünür

•

5
2
3
4
5

60 İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür,

•

6
5
2
3
4

61 Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün neçә cür tәsnifаt sistemi var

•

6
2
3
4
5

62 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı neçә hissәyә ayrılır,

•

3
2
6
5
4

63 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı neçә yolla tәşkil edilir

•

3
2
6
5
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4

64 Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir

•

3
2
6
5
3

65 Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasının neçә növü mövcuddur:

•

6
2
3
4
5

66 Avtomatlaşmanın neçә növü mövcuddur

•

6
2
3
4
5

67 AİYnin neçә tәminat vasitәlәri mövcuddur,

•

3
2
6
5
4

68 Mәrkәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının nöqsаnlаrı hansılardır

•

оbyекt işçilәrinin әmәyinin аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsi аşаğı оlur;
.işin diаlоq rеjimindә tәşкili vә mәlumаtlаrın mübаdilәsi prоsеsi mürәккәblәşir;
variantların hamısı doğrudur
кifаyәt qәdәr çеviк оlmur vә istifаdәçilәrin tәlәblәrini tаm ödәmir;
idаrәеtmә hеyәti ilә hеsаblаmа mәrкәzi аrаsındа ilкin sәnәdlәrin işlәnmәyә vеrilmәsi vә qаytаrılmаsı müddәtlәri,
nәticәlәrin gеrçәкliyi, dоlğunluğu vә s. ilә әlаqәdаr qаrşılıqlı irаdlаr vә nаrаzılıqlаr mеydаnа gәlir;

69 Pаylаnmış infоrmаsiyа tәminаtının üstünlüklәrinә aid deyil,2

•

infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin düzgünlüyünә vizuаl nәzаrәt vә sәhvlәrin vахtındа düzәldilmәsi tәmin еdilir.
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin оpеrаtivliyi аrtır;
mәlumаtlаrın işlәnmәsini оnlаrın yаrаndığı vә istifаdә еdildiyi yеrә yахınlаşdırır
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir;
istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә işlәmә imкаnı yаrаnır;

70 Mәrkәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının müsbәt cәhәtlәrinә аşаğıdаkılardan hansı aid deyil,

•

istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә işlәmә imкаnı yаrаnır;
аvаdаnlıqlаrа yüкsәк sәviyyәdә tехniкi хidmәt göstәrmәк, оnlаrı yеnilәşdirmәк vә işinin еtibаrlılığını tәmin еtmәк
mümкün оlur.
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir;
nisbәtәn ucuz bаşа gәlir;
аvаdаnlıqlаrın vә hеyәtin işlә mакsimum yüкlәnmәsi üçün әlvеrişli şәrаit yаrаnır (bоşdаyаnmа hаllаrınа yоl
vеrilmir);
10/102

22.12.2016

71 Verilәnlәr bazasında aşağıdakı әmәliyyatlar aparıla bilәr

•

variantların hamısı doğrudur
İnformasiyanın daxil edilmәsi vә düzәlişi;
Әsas sahәlәrә görә düzülüş;
Sorğu әsasında informasiya axtarışı;
Hesabatın çap edilmәsi vә ya fayla yazılması;

72 Şәrtidaimi massivlәr aşağıdakı qruplara bölünür

•

variantların hamısı doğrudur
normativ (material vә әmәk ehtiyatlarından istifadә normativlәri)
cәdvәlsorğu (әmәkdaşlar haqqında sorğu verilәnlәri)
qiymәt (material qiymәtlәri)
nizamlayıcı (әmәkdaşların vәzifәlәri haqda verilәnlәr)

73 İnformasiya bazasının әsas elementi massivlәrdir. Bazaların yaradılmasına aşağıdakı tәlәblәr qoyulur

•

saxlanmanın tәhlükәsizliyinin tәmini;
bazanın rasional quruluşu;
sahә haqqında tam fikir formalaşdırmalı;
axtarışa әn az vaxtın sәrf olunması;
variantların hamısı doğrudur;

74 Tәsnifаt әlamәtlәrini birbirindәn asılı olmayaraq seçmәk mümkün olan tәsnifat sistemi hansıdır

•

tәsnifаt
faset
xüsusi
iyerarxik
kodlaşma

75 . ........... müәyyәn әlamәtlәrinә görә obyektlәrin siniflәrә paylanması sistemidir. Cümlәni tamamlayın.2

•

maliyyә
sabit
uçot
kodlaşma
tәsnifаt

76 Operativuçot informasiyasının sәnәdlәrinә aid deyil,

•

Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Planların yerinә yetirilmәsi haqqında әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Operativuçot informasiyasının sәnәdlәri
Mәdaxilmәxaric sәnәdlәri

77 İnformasiya tәminatının prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

Verilәnlәrin tәhlilinin inteqrә olunması, yәni dәfәlәrlә istifadә üçün birdәfәlik daxil edilmәnin tәmin olunması.
İnformasiya tәhlili üsulları vә vasitәlәrinin effektliyi;
Verilәnlәrdәn istifadәnin sadәliyi vә idarәedici orqan üçün çıxış informasiyasının formasının müxtәlifliyi;
İnformasiya tәminatının sistemin digәr tәminat növlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn bölünmә mümkünlüyü

78 İnformasiya tәminatının tәşkili zamanı aşağıdakı prinsiplәri rәhbәr tutmaq lazımdır:

•

bütün variantlar doğrudur.
11/102

22.12.2016

İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn vahidliyi;
İnformasiyanın etibarlılığı vә tamlığı
İnformasiya tәminatının strukturunun bloklara bölünmәsi;
Sistemliliyi vә uyğunluq;

79 Funksional interfeys hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

axtarış vә saxlamaq
saxlamaq vә silmәk
axtarış vә baxmaq
oxumaq vә saxlamaq
axtarış vә oxumaq

80 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә kitabverәnin vәzifәsinә aiddir

•

Cavabların hamısı doğrudur.
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә yetirir;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;

81 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә kataloqizatorun vәzifәsinә aiddir,

•

Cavabların hamısı doğrudur
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә yetirir;
. kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;

82 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә komplektatorun vәzifәsinә aiddir

•

kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;

83 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә administratorun vәzifәsinә aiddir,

•

kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә yetirir;
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur.

84 AİY –dә administratorun hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

dәyişdirmәk;
oxumaq ;
yazmaq ;
seçmәk;
saxlamaq;

85 AIYlәrdә sistem hansı sәviyyәlәrdәn ibarәt olur,

•

ierarxik vә dairәvi
yuxarı vә dairәvi
ümumi vә xüsusi
yuxarı vә aşağı
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sadә vә mürәkkәb

86 Mәlumаt bir kоmpüterlәrdәn digәrinә birbаşа ötürülür. Birlәşmәlәrdәn biri zәdәlәndikdә, yаlnız
kоmpüterlәrdәn biri sırаdаn çıxır. Bu proses hansı növ birlәşmәdә baş verir

•

mürәkkәb birlәşmә
şin birlәşmә
sаdә аrdıcıl birlәşmә
dаirәvi birlәşmә
ulduz birlәşmә

87 Bu birlәşmәdә şәbәkәdә оlаn istәnilәn kоmpüterlәr аrаsındа digәr kоmpüterlәrdәn аsılı оlmаyаrаq
mәlumаt dәyişmәsi bаş verir. Birlәşmәdә bir kömpüter sırаdаn çıxdıqdа belә, şәbәkә işlәyir. Bu proses hansı
növ birlәşmәdә baş verir,

•

sаdә аrdıcıl birlәşmә
şin birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
şin birlәşmә
dаirәvi birlәşmә

88 Mәlumаt аrdıcıl оlаrаq bir kоmpü¬terlәrdәn digәrinә ötürülür. Bu proses hansı növ birlәşmәdә baş verir

•

şin birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
ulduz birlәşmә
sаdә аrdıcıl birlәşmә
dаirәvi birlәşmә

89 Маşındаxili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş mаssivlәrinә aid deyil,

•

Plаn mәlumаtlаrı
Оpеrаtiv uçоt
Cavabların hamısı dogrudur.
Nоrmаtivаrаyış
Тәtbiqi prоqrаmın ilкin, аrа¬¬lıq vә çıхış mәlumаtlаrı

90 Normativarayış vә digәr şәrtisabit informasiya sәnәdlәrinә aid deyil

•

Tәşkilatisәrәncam sәnәdlәri
Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Tәqvimplan vә digәr iqtisadi normativlәr
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar

91 1. ............. konkret tәdqiqat sahәsinin obyektlәrinin vәziyyәtini vә onlar arasındakı münasibәtlәri әks
etdirәn müәyyәn struktura malik adlı verilәnlәr toplusudur. Cümlәni tamamlayın

•

iqtisadi informasiya sistemi
verilәnlәr bazası
informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
idarәetmә sistemi

92 Müstәqil fayllar formasının aşağıdakı çatışmаmazlıqları hansılardır

•

bütün variantlar doğrudur.
bir faylda bir informasiyanı dәyişmәk üçün bütün fayllarda bunu yerinә yetirmәk lazımdır.
dәyişiklik etmәk çәtinliyi,
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mәzmundan asılı olması, hәr bir sәnәdin öz faylı olur;
dәfәlәrlә tәkrarlanması;

93 . Idаrәnin seqmenti aşağıdakılardan hansılardır

•

direktor vә administrator
direktоr vә bаş mütәxәssis
administrator
proqramçı
texnostrukturun üzvlәri

94 Baxış rejimindә eksport hansı funksiyanı yerinә yetirir

•

seçilmiş sәndin tam mәtni ilә iş.
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
sәnәdin çap qurğusuna çıxanlması;
sәnәdin digәr sistemlәrә konvertasiya edilmәsi;
seçilmiş sorğuya uyğun cavablarının sıyahı formasında qısa izahının tәşkili;

95 Bank işçisinin AİYlәrinin tәtbiqinin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

bank personalının informasiya sisteminә malik olması;
hesablama sistemlәrinin etibarlılığını artırmaq;
cavabların hamısı doğrudur
abonentin informasiya sisteminә daxil olmaq imkanlarına malik olması
istifadәçi ilә FEHMin qarşılıqlı fәaliyyәtinin optipal mümkünlüyü;

96 Mәlumаt bir kоmpüterlәrdәn digәr kоmpüterә iki istifqаmәtdә ötürülür. Bu birlәşmәdә bir istiqаmәtdә
şәbәkә sırаdаn çıxаndа digәr istiqаmәtdә işlәyir. Bu proses hansı növ birlәşmәdә baş verir

•

ulduz birlәşmә
sаdә аrdıcıl birlәşmә
dаirәvi birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
şin birlәşmә

97 Lоkаl şәbәkәnin әsаs elementlәri hansılardır, 3 1. ötürücü kаbel, 2. qоşulmа vаsitәlәri 3. stаnsiyаlar 4.
riyazi tәminat 5. serverlәr 6. texniki tәminat

•

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

98 İstifadә müddәtinә görә massivlәr necә bölünür,3 1 daimi 2. bazis 3. şәrtidaimi 4. daxili 5. dәyişәn

•

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

99 Mәzmununa görә massivlәr necә bölünür,3 1. giriş 2. çıxış 3. bazis 4. xidmәti 5. daxili
2,5
2,4
1,4
. 1,3

•
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•

3,4

100 İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr necә bölünür,3 1. giriş 2. çıxış 3. bazis 4. xidmәti 5.
daxili

•

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

101 Tәsnifаt hansı sәviyyәlәrdә aparılır, 3 1. ümumdövlәt 2. faset 3. sahәvi 4. lokal 5. qlobal

•

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

102 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı hansı hissәyә
ayrılır,3 1. müstәqil fayllar formasında 2. maşındaxili informasiya tәminatı 3. verilәnlәr bazası formasında 4.
maşınxarici informasiya tәminatı

•

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

103 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı hansılardır,3 1. müstәqil fayllar formasında 2.
maşındaxili informasiya tәminatı 3. verilәnlәr bazası formasında 4. maşınxarici informasiya tәminatı

•

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

104 Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşmasına aiddir, 3 1. filiallararası hesabatlar; 2. әmәyin vә
әmәkhaqqının uçotunun avtomatlaşması 3. inventarlaşmanın avtomatlaşması 4. müәssisәlәrarası hesabatlar
vә müxtәlif tәşkilatlarla әlaqә işinin avıomatlaşması.

•

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

105 Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşmasına aiddir, 3 1. filiallararası hesabatlar 2.müәssisәlәrarası hesabatlar
vә müxtәlif tәşkilatlarla әlaqә işinin avıomatlaşması 3. uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşması 4.
müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması

•

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

106 AİYnin tәminat vasitәlәri hansılardır,3 1.konseptual 2. texniki 3. proqram 4.riyazi 5. informasiya
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•

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

107 Аrdıcıl birlәşmә hansı hissәlәrә bölünür, 3 1. ulduz 2. sаdә ardıcıl 3. qаrışıq 4. dаirәvi 5. şin

•

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

108 Şәbәkәlәrdә kоmpüterlәr birbiriilә birlәşmә növünә görә necә bölünür, 3 1. ulduz 2. sаdә 3. qаrışıq 4.
dаirәvi 5. şin 6. аrdıcıl

•

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

109 Verilәnlәr bazasının elementlәri aşağıdakılardan hansılardır,3 1. element 2. verilәnlәr lüğәti 3. aqreqat 4.
baza administratoru 5. yazılar toplusu 6. yazı

•

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

110 Verilәnlәr Bankının әsas elementlәri bunlardır: 3 1. hesablama sistemi 2. aqreqat 3. verilәnlәr lüğәti 4.
yazılar toplusu 5. tәşkilatimetodik vәsait 6.baza administratoru

•

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

111 Маşındаxili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş mаssivlәrinә aiddir,3 1.
Nоrmаtivаrаyış 2 Plаn mәlumаtlаrı 3. İlkin mәlumаt 4. Тәtbiqi prоqrаmın ilkin, аrа¬¬lıq vә çıxış
mәlumаtlаrı 5. Оpеrаtiv uçоt

•

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

112 Normativarayış vә digәr şәrtisabit informasiya sәnәdlәrinә aiddir,3 1. Mәlumat vә nomenklatura
qiymәt kitabçaları 2. Tәqvimplan vә digәr iqtisadi normativlәr 3. Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar 4.
Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri 5. Mәdaxilmәxaric sәnәdlәri 6. Tәşkilatisәrәncam sәnәdlәri

•

1,2,5,6
2,4,5,6
1,3,5,6
1,2,3,6
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•

1,2,4,6

113 Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasına aiddir, 3 1.uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşması;
2.müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması; 3. ofısdә xidmәt 4.kommersiya fәaliyyәtinin avtomatlaşması
5. yeni әmәliyyatının avtomatlaşması; 6.müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması 7.mәrkәzi ofıslә әlaqәnin
avtomatlaşdırılması.

•

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

114 Avtomatlaşdırmanın әsas istiqamәtlәri hansılardır,3 1. daxili әmәliyyatların avtomatlaşması 2. uçot
әmәliyyatlarının avtomatlaşması 3. yeni әmәliyyatının avtomatlaşması 4. xarici әmәliyyatların
avtomatlaşdırılması 5.müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması 6. müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması 7.
müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşması

•

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

115 Operativuçot informasiyasının sәnәdlәrinә aiddir,3 1. Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları 2.
Operativuçot informasiyasının sәnәdlәri 3. Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri 4. Mәdaxilmәxaric sәnәdlәri 5.
Planların yerinә yetirilmәsi haqqında әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları 6. Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar

•

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

116 .............rejimi bilavasitә istifadәçi ilә PCın bırgә fәaliyyәtinә әsaslanır vә bu zaman hesablarna sistemi
ilә qarşılıqlı fәaliyyәt istifadәçinin iş tempindәn asılı olur. Cümlәni tamamlayın

•

real vaxt miqyası
paket
reqlament
dialoq
bir proqramlı

117 ..........rejim ikitәrәfli informasiya axınına әsaslanır, reqlamentlәrә riayәt tәlәblәri daha yumşaqdır vә bu
rejimi reqlamentli vә ixtiyari rejimlәr arasında duran variant hesab etmәk olar. Cümlәni tamamlayın

•

interaktiv
paket
reqlament
bir proqramlı
dialoq

118 .............rejimi şәbәkә yaradılması ideyasının mәhsuludur, istifadәçinin uzaq mәsafәdәn hesablama
sistemi ilә qarşılıqlı әlaqәsini, daha doğrusu qarşılıqlı fәaliyyәtini tәmin edir. Cümlәni tamamlayın

•

interaktiv
teleişlәmә
reqlament
dialoq
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vaxt bölgüsü

119 Yazılışlar birmәnalı identifikasiya edәn bir vә ya bir neçә sahәlәrdәn ibarәtdir. Bu ifadә yazılış
açarlarının hansı növünә aiddir

•

ikinci açar
beşinci açar
birinci açar
dördüncü açar
üçüncü açar

120 Oracle mәlumat bazasi VBİSnin hansı modeli әsasında qurulmuşdur

•

faset
iyerarxiya
relyasiya
obyektyonlü
şәbәkә

121 Bu model sadә, ikiölçülü cәdvәllәrin – münasibәtlәrin (model obyektlәrinin) mәcmusundan ibarәtdir,
modeldә iki mәntiqi asılılıqda olan cәdvәl arasındakı әlaqәlәr cәdvәl munasibәtlәrinin eyni atributlarının
qiymәtlәrinin bәrabәrliyinә görә müәyyәn edilir. Bu ifadә verilәnlәrin struktur modellәrinin hansı növünә
aiddir

•

relyasiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü
iyerarxiya

122 Mәlumatların ........... tәşkili hәmin mәlumatların bilavasitә maşın daşıyıcılarında yerlәşdirılmәsi üsulunu
müәyyәn edir, müasir tәtbiqi proqram vasitәlәrindәn istifadә zamanı mәlumatların tәşkilinin bu sәviyyәsi
istifadәçınin iştirakı olmadan avtomatik üsulla hәyata keçirilir. Cümlәni tamamlayın

•

şәbәkә
faset
fiziki
mәntiqi
iyerarxik

123 Dialoq rejiminin hansı növlәri möccuddur

•

ümumi vә xüsusi
sadә vә mürәkkәb
passiv vә xüsusi
passiv vә fәal
aktiv vә passiv

124 .......... rejimindә istifadәçilәr ilkin informasiyanı hesablama sisteminә verir ki, burada da hәll edilәcәk
mәsәlәlәrә uyğun proqram vasitәlәri seçılir vә tapşırıqlar PCda işlәnmәyә buraxılır. Cümlәni tamamlayın

•

reqlament
dialoq
bir proqramlı
real vaxt miqyası
paket

125 .............rejimındә informasiyanın işlәnmәsi prosesinin gedişi zamanı istifadәçilәrlә hesablama
sısteminin qarşılıqlı fәaliyyәti tәmin edilir, istifadәçinin iş yerinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq qarşıya
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çıxan vaxt mәhdudiyyәti ön plana çәkilir. Cümlәni tamamlayın

•

real vaxt miqyası
paket
reqlament
dialoq
bir proqramlı

126 ...........rejimi  hesablama sisteminin öz resurslarını istifadәçilәr qrupu üzrә növbәli ayırmaq
qabiliyyәtini nәzәrdә tutur, istifadәçilәrә növbәli qaydada informasiya  hesablama xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi müvafiq proqram tәminatına әsaslanır. Cümlәni tamamlayın

•

interaktiv
teleişlәmә
reqlament
dialoq
vaxt bölgüsü

127 ...........rejimi vaxta görә mәsәlәlәrin hәlli vә neticәlәrin alınması müddәtlәrini irәlicәdәn müәyyәn edir.
Cümlәni tamamlayın

•

interaktiv
teleişlәmә
reqlament
dialoq
vaxt bölgüsü

128 Mәlumatlar bazasının әsas xarakteristikalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

mәhsuldarlıq
mәlumatların tamlığı
mәlumatların mühafızәsi vә mәxfiliyi
mәlumatların ayrıayrılıqda idarә edilmәsi
axtarış imkanları

129 Maşındaxili sferada mәlumatların tәşkili hansı sәviyyәlәrdә xarakterizә olunur

•

tәsnifаt vә kodlaşma
mәntiqi vә fiziki
lokal vә qlobal
uçot vә maliyyә
iyerarxik vә faset

130 İxtiyari bir obyekt (yazılış, fayl) bir neçә obyektlәrә tabe ola bilәr. Bu ifadә verilәnlәrin struktur
modellәrinin hansı növünә aiddir

•

relyasiya
iyerarxiya
şәbәkә
obyektyonlü
iyerarxiya

131 MS SQL Server vә MS Access, İnterBase vә FoxPro, PostgreSQL vә Paradox sistemlәri VBİSnin hansı
modeli әsasında qurulmuşdur

•

relyasiya
obyektyonlü
iyerarxiya
faset
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şәbәkә

132 Mәlumatların ............ tәşkili maşındaxili sferada hәmin mәlumatların teşkili vә aparılmasında istifadә
olunan proqram vasitәlәrindәn asılıdır, proqram vasitәlәrinin kömәyilә tәtbiq edilәn mәlumatların
quruluşunun tipi vә modelin növü ilә müәyyәn edilir. Cümlәni tamamlayın

•

mәntiqi
fiziki
şәbәkә
faset
iyerarxik

133 Obyektyönlü model hansı modellәri özündә birlәşdirir; 1. iyerarxiya 2. faset 3. şәbәkә 4. obyektyonlü
5.fiziki 6. relyasiya

•

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

134 Bir qayda olaraq hәr bir obyekt (yazilış, seqment) özündәn yuxarı sәviyyәli yalnız bir obyektә tabe olur.
Bu ifadә verilәnlәrin struktur modellәrinin hansı növünә aiddir

•

relyasiya
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü

135 Bu modeldә proqramlaşdırma prinsiplәrindәn istifadә olunur, istifadәçilәr aparat vә proqram anlayışları
(bayt, yazı vә s.) ilә deyil, real alәmin strukturuna uyğun anlayışlarla, başqa sözlә, obyektlәr vә onlar üçün
tәyn olunmuş әmәliyyatlarla işlәyirlәr. Bu ifadә verilәnlәrin struktur modellәrinin hansı növünә aiddir

•

relyasiya
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü

136 19701990 illәrdә geniş tәtbiq tapmış İMS sistemini vә onun әsasında keçmiş SSRİdә yaradılmış OKA
sistemi VBİSnin hansı modelinә aiddir

•

relyasiya
iyerarxiya
faset
şәbәkә
obyektyonlü

137 Verilәnlәrin struktur modellәşdirilmәsindә aşağıdaki hansı tip modellәrdәn istifadә olunur: 1. iyerarxiya
2. faset 3. şәbәkә 4. obyektyonlü 5.fiziki 6. relyasiya

•

1,4,5,6
1,2,4,5
1,2,5,6
1,3,5,6
1,3,4,6
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138 Yazılış elә sahәdәn ibarәtdir ki, onun qiymәti faylın bır neçә yazılışında tәkrar oluna bilәr, basqa sözlә, o
yeganә olur, açarın qiymәti üzrә yazılışın bir neçә nüsxәsi alınır. Bu ifadә yazılış açarlarının hansı növünә
aiddir

•

ikinci açar
birinci açar
dördüncü açar
üçüncü açar
beşinci açar

139 Mәlumatlar bazasının әsas xarakteristikalarına aşağıdakılar aid edilir

•

variantların hamısı doğrudur
axtarış imkanları
mәlumatların birgә idarә edilrnәsi
mәhsuldarlıq
xәrclәrin minimumlaşdırılması

140 Mәlumatlar bazasının әsas xarakteristikalarına aşağıdakılar aid edilir

•

mәlumatların tәkrarlanmasının minimuma endirilmәsi
mәlumatların daxili strukturunun saxlanması
variantların hamısı doğrudur
mәlumatların çoxmәqsәdli vә birgә istifadә edilmәsi
mәlumatlarda uyğunsuzluğun aradan qaldırılması

141 Net Ward, Windows NT, Banyan Vines, IBMLAM, UNIX, Solaris sistemlәri әmәliyyat sisteminin hansı
növünә aiddir

•

relyasion
birmәsәlәli
biristifadәçili
çoxmәsәlәli
şәbәkә

142 UNIX, OS/2, Windows, Windows NT sistemlәri әmәliyyat sisteminin hansı növünә aiddir

•

birmәsәlәli
biristifadәçili
şәbәkә
relyasion
çoxmәsәlәli

143 MSDOS sistemi әmәliyyat sisteminin hansı növünә aiddir

•

birmәsәlәli
şәbәkә
relyasion
çoxmәsәlәli
çoxistifadәçili

144 әSri yerinә yetirdiklәri funksiyalara görә neçә qrupa ayrılır

•

3
2
6
5
4
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145 Proqram tәminati vasitәlәrinin yerinә yetirdiyi funksiyalardan asılı olaraq neçә yerә ayrılır

•

6
2
3
4
5

146 Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının neçә әsas üsulu mövcud
olmuşdur

•

6
2
3
4
5

147 Texniki bazasının tәrkibinә daxil olan texniki vasitәlәrin birinci qrupuna aiddir

•

irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb edilmәyәn әmәmliyyatlar yerinә
yetirir
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların yığılması, saxlanılması, axtarışı vә әks etdirilmәsi vasitәlәri (qurğuları), sәnәdlәrin formalaşdırılması
vә işlәnmәsi vasitәlәri, surәt çıxaran, digәr xüsusi cihazlar vә qurğular
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların kompüterhesablama şәbәkәsindә
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur

148 Yerinә yetirdiklәri informasiya prosedurları vә funksional tәyinatına görә informasiyanın işlәnmә
texnologiyasının texniki bazasının tәrkibinә daxil olan bütün vasitәlәr aşağıdakı növlәrә ayrılır

•

variantların hamısı doğrudur
mәlumatları yığan, qeyd edәn
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazırlayan texniki vasitәlәr (kompüterlәr)
tәşkilat texnikası vasitәlәri
mәlumatları ötürәn vasitәlәr

149 Texniki bazasının tәrkibinә daxil olan texniki vasitәlәrin ikinci qrupuna aiddir

•

irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb edilmәyәn әmәmliyyatlar yerinә
yetirir
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların yığılması, saxlanılması, axtarışı vә әks etdirilmәsi vasitәlәri (qurğuları), sәnәdlәrin formalaşdırılması
vә işlәnmәsi vasitәlәri, surәt çıxaran, digәr xüsusi cihazlar vә qurğular
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların kompüterhesablama şәbәkәsindә
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur

150 Texniki bazasının tәrkibinә daxil olan texniki vasitәlәrin üçüncü qrupuna aiddir

•

irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb edilmәyәn әmәmliyyatlar yerinә
yetirir
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların yığılması, saxlanılması, axtarışı vә әks etdirilmәsi vasitәlәri (qurğuları), sәnәdlәrin formalaşdırılması
vә işlәnmәsi vasitәlәri, surәt çıxaran, digәr xüsusi cihazlar vә qurğular
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların kompüterhesablama şәbәkәsindә
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
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151 Baza proqram tәminatının tәrkibinә aşağıdakılar daxildir

•

servis proqramları
әmәliyyat sistemlәri
variantların hamısı doğrudur
texniki xidmәt proqramları
proqramlaşdırma dillәrinın translyatorları

152 ......... proqram mәtninin proqramlaşdırma dilindәn maşın dilinә tәrcümә transilyatoru edilmәsini hәyata
kecirәn proqram nәzәrdә tutulur. Cümlәni tamamlayın.

•

assembler
kompilyasiya
transilyator
interfeys
interpretator

153 .............prosesindә proqram maşın dilindә olan obyekt modulları yığımına çevrilir, sonradan onlar yerinә
yetirilmәk üçün hazır olan vә maqnit diskindә fayl şәklindә saxlanılan vahid maşın proqramında yığılır.
Cümlәni tamamlayın

•

assembler
interfeys
interpretator
kompilyasiya
transilyator

154 ........ ilkin proqramın addımaddım translyasıya edilmәsini vә operatorların tәxirә salınmadan yerinә
yetirilmәsini hәyata keçirir, proqramlaşdırmanın giriş dilinin hәr bir operatoru maşın dilinin bir vә ya bir
neçә omrinә translyasiya edilir vә onlar da diskdә saxlanmadan dәrhal yerinә yetirilir. Cümlәni tamamlayın

•

kompilyasiya
interpretator
assembler
interfeys
transilyator

155 TPPnin inkişaf konsepsiyasının prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir

•

variantların hamısı doğrudur
stolüstü sistemlәrin vә bölgülü işlәmә mühitinın potensialından tam istifadә edilmәsi
heç bir mәhdudiyyәt qoyulmadan müxtәlif arxitektura qәrarlarının inteqrasiyası, başqa sözlә, mütlәq açıq sistemin
qurulması
sistemin tәşkilinin mәhsuldarlıq, çeviklik vә dinamiklik baxımından keyfıyyәtcә yeni sәviyyәsinә nail olunması
informasıya sistemi resurslarının kömeyi ilә onun quruluşunun paralel surәtdә optimallaşdırılması

156 ............. istifadәçinin konkret mәsәlәlәrinin hәlli vә bütövlükdә informasıya sisteminin hesablama
prosesinin tәşkil edilmәsini nәzәrdә tutur. Cümlәni tamamlayın

•

Tәtbiqı proqram tәminatı
Mәlumat Bazasının İdaretmә Sistemi
Ms Qutlook, Access
Sistem proqram tәminatı
TPP  mәtn cәdvәl prosessoru

157 .......... informasıyanın işlәmә proseslәrinin idarә edilmәsini vә aparat vasitәlәri istifadәçilәrin qarşılıqlı
fәaliyyәtini tәmin edir. Cümlәni tamamlayın
Tәtbiqı proqram tәminatı
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•

Mәlumat Bazasının İdaretmә Sistemi
Sistem proqram tәminatı
Ms Qutlook, Access
Әmәliyyat sistemlәri

158 Servis proqram vasitәlәri funksional imkanlarına görә aşağıdakı vasitәlәrә ayrıla bılәr

•

disklә әmәli yaddaş qurğusu arasında mәlumatlar mübadilәsini sürәtlәndirәn vasitәlәr
mәlumatları dağılmaqdan vә yol verilmәyәn müraciәtlәrdәn mühafızә edәn vasitәlәr
istifadәçi interfeysini yaxşılaşdıran vasitәlәr
mәlumatları bәrpa edәn vasitәlәr
variantların hamısı doğrudur

159 .......... maşın әmrlәrinin mnemonik (şәrti) yazılışından ibarәt olmaqla maşın dilindә yüksәk effektli
proqramları almağa imkan verir, proqramlaşdırıcıdan yüksәk ixtisas sәviyyәsi, proqramın tәrtibinә,
sazlanmasına çoxlu vaxt sәrf olunmasını tәlәb edir. Cümlәni tamamlayın

•

assembler
interpretator
kompilyasiya
transilyator
interfeys

160 ..........predmet sahәsinin tәhlili, layihәlәşdirilmәsi, proqramlaşdırılması vә informasıya sisteminin
istismarı metodologiyasını özündә birlәşdirәn vә bu sistemin işlәnib hazır1anma prosesinın
avtomatlaşdırılması vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür. Cümlәni tamamlayın

•

CASEtexnologiya
interpretator
kompilyasiya
transilyator
assembler

161 INTERNISTI sisteminin prototipi neçәnci ildә hazırlanıb

•

1974
1973
1975
1976
1978

162 WAIS  ...

•

Bütün cavablar doğrudur
internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır.
Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir.
xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir.
verilmiş açar sözlәrә görә sәnәdlәrin axtarılması üçün nәzәrdә tutulmuş xidmәt növüdür

163 Axtarış maşınları neçә qrupa bölünür?

•

5
3
2
4
6

164 Elektron poçt hansı üstünlüklәrә malikdir?

•
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•

Bütün cavablar doğrudur
Verilәnlәrin mübadilәsinin yüksәk sürәti
Göndәrilmәyә sәrf olunan aşağı xәrclәr
Eyni zamanda mәktubun bir neçә ünvana göndәrilmәsi
Artıq tәrtib edilmiş mәktubun yenidәn redaktәsi

165 İTnin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var?

•

5
2
3
4
6

166 İnformasiya sistemi  ...

•

mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә informasiya texnologiyalarının
tәşkili – nizamlı toplusudur.
müәyyәn tәlәbatların vә ya mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk üçün ayrıca götürülmüş kompüter vә ya
bir neçә әlaqәli kompüter vasitәsinin, PTnin,әlavә tәchizatın vә insanların birlәşmәsi nәzәrdә tutulur.
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir

167 Aşağıdakılardan hansı YİTin әsas xassәlәrinә aiddir?

•

bütün cavablar doğrudur
istifadәçinin kompüterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan istifadәçiyә işlәmәk imkanı verir
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә edir
kağızsız texnologiyadır
әsas informasiya daşıyıcısı kompüterin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә monitorda әks etdirilәn elektron
sәnәdlәrdir

168 İTnin realizasiya vasitәlәrinin qurulması aşağıdakı hansı vasitәyә әsaslanır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Qәrarın qәbul edilmәsi prosesindә informasiyalaşdırma vasitәlәrinin qurulması
Informasiyadan kollektiv istifadә
Informasiyanın emalının fәrdilәşdirilmәsi
Informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dostluğu”

169 Aşağıdakılardan hansı İTnin strukturuna daxildir?

•

Bütün cavablar doğrudur
әllә vә ya avtomatik tәşkil edilәn vahid sәnәdlәşdirmә sistemi
Iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәri
Predmet sahәsinin göstәricilәr sistemi
Elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә informasiya sellәri

170 İnformasiya tәhlükәsizliyi  ...

•

müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır
konsensus әsasında hazırlanmış, tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq olunmuş, müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal
dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş sәnәddir.
bütünlüklә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyuşqanlığını tәmin edir
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli maraqlarının mühafizә olunma
vәziyyәtidir.
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan normativ sәnәddir
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171 Fiziki ötürücü mühit...

•

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

172 Ötürmә vasitәlәri...

•

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

173 İşçi stansiya  ...

•

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

174 Usenet telekonfransları  ...

•

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

175 Aşağıdakılardan hansı informasiya bazarı sektoruna aiddir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Sosial – siyasi vә hüquqi informasiya
Elmi vә professional informasiya
İşgüzar informasiya
Kütlәvi vә istehlak informasiya

176 İnformasiya mәhsulu  ...

•

bütün cavablar doğrudur
bütün sosial әhәmiyyәtli informasiyanın elektron vasitәlәrinin kömәyilә saxlanma, emal vә ötürülmә üçün
münasib formada ayrılması vә tәsviri prosesidir
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusudur
maddi vә qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusudur
mövzu, mülkiyyәt forması, daxil olma, tәsvir forması, daşıyıcı ilә xarakterizә olunur

177 Server nәdir?

•

istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompyuterdir.
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn kompyuterdir
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompyuterdir
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin xüsusi hissәsidir

178 Birranqlı şәbәkәlәrin üstünlüklәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?3 1.yüksәk etibarlılıq; 2. aşağı
dәyәr; 3. yüksәk sürәt; 4. idarәetmәnin sadәliyi; 5. informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi.
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•

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

179 Telekonfranslar ...

•

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

180 İnformasiya xidmәti  ...

•

mövzu, mülkiyyәt forması, daxil olma, tәsvir forması, daşıyıcı ilә xarakterizә olunur
bütün sosial әhәmiyyәtli informasiyanın elektron vasitәlәrinin kömәyilә saxlanma, emal vә ötürülmә üçün
münasib formada ayrılması vә tәsviri prosesidir
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusudur
maddi vә qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusudur
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsidir

181 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin çatışmazlıqları:

•

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

182 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin üstünlüklәri:

•

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

183 Birranqlı şәbәkәlәrin çatışmazlıqları

•

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

184 Kommunikasiya şәbәkәsi özündә hansı komponentlәri saxlayır?

•

ötürücü, mәlumat vә ötürmә vasitәlәrini
ötürücü vә qәbuledicini
qәbuledici, mәlumatı vә ötürmә vasitәlәrini
ötürücü, qәbuledici vәmәlumatı
ötürücü, qәbuledici, mәlumat vә ötürmә vasitәlәrini

185 İnformasiyahesablama sistemlәri...
bütün cavablar doğrudur
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•

müәyyәn zaman әrzindә şirkәtin fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirәn verilәnlәrin tәhlili әsasında sistemin
vәziyyәtinin öyrәnilmәsi imkanlarını tәmin edәn analitik İSdir.
arayış xarakterli informasiyanın yığımı, saxlanması, axtarışı vә istifadәçilәrә verilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
elmi tәdqiqatlarda mürәkkәb vә hәcmli hesablamaların aparılması mәqsәdilә tәtbiq olunur
distant öyrәtmә sistemlәri, iş oyunlarının tәmini sistemlәri, trenajor vә trenajor komplekslәri sistemlәridir

186 Marker nәdir?

•

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

187 Şәbәkәnin topologiyası  ...

•

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

188 İnformasiya tәminatı...

•

aparat tәminatının texniki arxitekturasının, imkanlarının vә standartlarının müәyyәn edilmәsidir
idarә olunan obyektin vәziyyәtini xarakterizә edәn informasiyanın әks etdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
obyektin tәdqiqi vә informasiya texnologiyalarının tәşkilinin vacibliyidir
mövcud informasiya texnologiyalarının tәdqiqi
informasiya axınlarının vә onların emalına tәlәblәrin formalaşdırılması vә müәyyәn edilmәsidir

189 Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir

•

2
6
5
3
4

190 Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasının neçә növü mövcuddur

•

5
3
2
4
6

191 Avtomatlaşmanın neçә növü mövcuddur:

•

2
4
5
6
3

192 AİYnin neçә tәminat vasitәlәri mövcuddur,

•

5
2
3
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6
4

193 Idаrәnin seqmenti neçә hissәdәn ibarәtdir,

•

4
6
5
2
3

194 Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir

•

3
6
5
4
2

195 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә administratorun vәzifәsinә aiddir

•

kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
Cavabların hamısı doğrudur.
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә yetirir;

196 Idаrәnin seqmenti aşağıdakılardan hansılardır

•

texnostrukturun üzvlәri
proqramçı
direktor vә administrator
administrator
direktоr vә bаş mütәxәssis

197 Baxış rejimindә eksport hansı funksiyanı yerinә yetirir,

•

sәnәdin digәr sistemlәrә konvertasiya edilmәsi;
sәnәdin çap qurğusuna çıxanlması;
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
seçilmiş sәndin tam mәtni ilә iş.
seçilmiş sorğuya uyğun cavablarının sıyahı formasında qısa izahının tәşkili;

198 Funksional interfeys hansı hissәlәrdәn ibarәtdir:

•

axtarış vә baxmaq
axtarış vә saxlamaq
saxlamaq vә silmәk
axtarış vә oxumaq
oxumaq vә saxlamaq

199 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә kitabverәnin vәzifәsinә aiddir

•

sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
Cavabların hamısı doğrudur.
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә yetirir;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir
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200 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә kataloqizatorun vәzifәsinә aiddir,

•

sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;
Cavabların hamısı doğrudur.
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә yetirir;
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;

201 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә komplektatorun vәzifәsinә aiddir,

•

kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;
Cavabların hamısı doğrudur
kitabxana işçisinin iş yeridir vә oxucunun AIYdә formalaşdırılmış sifariş avtomatik olaraq buraya ötürülür;
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış funksiyasını yerinә yetirir

202 Bank işçisinin AİYlәrinin tәtbiqinin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

istifadәçi ilә FEHMin qarşılıqlı fәaliyyәtinin optipal mümkünlüyü;
hesablama sistemlәrinin etibarlılığını artırmaq
cavabların hamısı doğrudur
abonentin informasiya sisteminә daxil olmaq imkanlarına malik olması
bank personalının informasiya sisteminә malik olması;

203 Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasına aiddir, 1.uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşması; 2.müqavilәlәrin
tәşkilat işinin avtomatlaşması; 3. ofısdә xidmәt 4.kommersiya fәaliyyәtinin avtomatlaşması 5. yeni
әmәliyyatının avtomatlaşması; 6.müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması 7.mәrkәzi ofıslә әlaqәnin
avtomatlaşdırılması.

•

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

204 Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşmasına aiddir, 1. filiallararası hesabatlar 2.müәssisәlәrarası hesabatlar vә
müxtәlif tәşkilatlarla әlaqә işinin avıomatlaşması 3. uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşması 4. müqavilәlәrin
tәşkilat işinin avtomatlaşması

•

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

205 Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşmasına aiddir, 1. filiallararası hesabatlar; 2. әmәyin vә
әmәkhaqqının uçotunun avtomatlaşması 3. inventarlaşmanın avtomatlaşması 4. müәssisәlәrarası hesabatlar
vә müxtәlif tәşkilatlarla әlaqә işinin avıomatlaşması.

•

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

206 AİYnin tәminat vasitәlәri hansılardır 1.konseptual 2. texniki 3. proqram 4.riyazi 5. informasiya

•

2,4,5
1,2,5
30/102

22.12.2016

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

207 Avtomatlaşdırmanın әsas istiqamәtlәri hansılardır, 1. daxili әmәliyyatların avtomatlaşması 2. uçot
әmәliyyatlarının avtomatlaşması 3. yeni әmәliyyatının avtomatlaşması 4. xarici әmәliyyatların
avtomatlaşdırılması 5.müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması 6. müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşması 7.
müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşması

•

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

208 İstifadә müddәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür

•

2
6
3
4
5

209 Mәzmununa görә massivlәr neçә yerә bölünür,

•

2
5
3
4
6

210 İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür

•

4
6
5
2
3

211 Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün hansı tәsnifаt sistemi var

•

tәsnifаt vә kodlaşma
iyerarxik vә faset.
uçot vә maliyyә
ümumi vә xüsusi
lokal vә qlobal

212 Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün neçә cür tәsnifаt sistemi var

•

6
5
4
2
3

213 Tәsnifаt neçә sәviyyәdә aparılır
5
2

•
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•

3
4
6

214 Maşınxarici informasiya tәminatı prosesindә informasiya hansı mәrhәlәlәrdәn keçir

•

uçot vә maliyyә
tәsnifаt vә kodlaşma
giriş vә çıxış
sabit vә dәyişkәn
sadә vә müәkkәb

215 Rekvizit yalnız bir qiymәtә malik olduqda mәzmun hissә necә adlanır

•

sabit
ümumi
sadә
mürәkkәb
xüsusi

216 Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin hansı növlәri mövcuddur,

•

uçot vә maliyyә
sabit vә dәyişkәn
ümumi vә xüsusi
giriş vә çıxış
sadә vә müәkkәb

217 Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin neçә növü mövcuddur

•

2
5
6
4
3

218 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı neçә hissәyә ayrılır

•

5
3
4
6
2

219 Маşındаxili infоrmаsiyа bаzаsının asılı оlmаyаn mәlumаt mаssivlәrinә aiddir, 1. Nоrmаtivаrаyış 2.
İlkin mәlumаt 3. Тәtbiqi prоqrаmın ilkin, аrа¬¬lıq vә çıxış mәlumаtlаrı 4. Оpеrаtiv uçоt

•

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

220 Mәrkәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının nöqsаnlаrı hansılardır

•

variantların hamısı doğrudur
idаrәеtmә hеyәti ilә hеsаblаmа mәrкәzi аrаsındа ilкin sәnәdlәrin işlәnmәyә vеrilmәsi vә qаytаrılmаsı müddәtlәri,
nәticәlәrin gеrçәкliyi, dоlğunluğu vә s. ilә әlаqәdаr qаrşılıqlı irаdlаr vә nаrаzılıqlаr mеydаnа gәlir;
кifаyәt qәdәr çеviк оlmur vә istifаdәçilәrin tәlәblәrini tаm ödәmir
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оbyекt işçilәrinin әmәyinin аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsi аşаğı оlur;
işin diаlоq rеjimindә tәşкili vә mәlumаtlаrın mübаdilәsi prоsеsi mürәккәblәşir;

221 Pаylаnmış infоrmаsiyа tәminаtının üstünlüklәrinә aid deyil

•

mәlumаtlаrın işlәnmәsini оnlаrın yаrаndığı vә istifаdә еdildiyi yеrә yахınlаşdırır
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin оpеrаtivliyi аrtır;
infоrmаsiyаnın işlәnmәsinin düzgünlüyünә vizuаl nәzаrәt vә sәhvlәrin vахtındа düzәldilmәsi tәmin еdilir.
istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә işlәmә imкаnı yаrаnır
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir

222 Mәrkәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının müsbәt cәhәtlәrinә аşаğıdаkılardan hansı aid deyil

•

istifаdәçinin iş yеrindә yuхаrı sәviyyәli hеsаblаmа sistеmlәri ilә diаlоq rеjimindә işlәmә imкаnı yаrаnır;
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir
nisbәtәn ucuz bаşа gәlir;
аvаdаnlıqlаrın vә hеyәtin işlә mакsimum yüкlәnmәsi üçün әlvеrişli şәrаit yаrаnır (bоşdаyаnmа hаllаrınа yоl
vеrilmir);
аvаdаnlıqlаrа yüкsәк sәviyyәdә tехniкi хidmәt göstәrmәк, оnlаrı yеnilәşdirmәк vә işinin еtibаrlılığını tәmin еtmәк
mümкün оlur.

223 Verilәnlәr bazasında aşağıdakı әmәliyyatlar aparıla bilәr:

•

variantların hamısı doğrudur
İnformasiyanın daxil edilmәsi vә düzәlişi
Әsas sahәlәrә görә düzülüş
Sorğu әsasında informasiya axtarışı;
Hesabatın çap edilmәsi vә ya fayla yazılması

224 Şәrtidaimi massivlәr aşağıdakı qruplara bölünür

•

cәdvәlsorğu (әmәkdaşlar haqqında sorğu verilәnlәri)
normativ (material vә әmәk ehtiyatlarından istifadә normativlәri)
variantların hamısı doğrudur
nizamlayıcı (әmәkdaşların vәzifәlәri haqda verilәnlәr)
qiymәt (material qiymәtlәri)

225 İnformasiya bazasının әsas elementi massivlәrdir. Bazaların yaradılmasına aşağıdakı tәlәblәr qoyulur:

•

bazanın rasional quruluşu;
sahә haqqında tam fikir formalaşdırmalı;
variantların hamısı doğrudur;
saxlanmanın tәhlükәsizliyinin tәmini;
axtarışa әn az vaxtın sәrf olunması;

226 Маşındаxili infоrmаsiyа bаzаsının asılı оlmаyаn mәlumаt mаssivlәrinә aiddir

•

Тәtbiqi prоqrаmın ilкin, аrа¬¬lıq vә çıхış mәlumаtlаrı
Plаn mәlumаtlаrı
Cavabların hamısı dogrudur
Nоrmаtivаrаyış
Оpеrаtiv uçоt

227 Маşındаxili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş mаssivlәrinә aid deyil

•

Cavabların hamısı dogrudur.
Nоrmаtivаrаyış
Plаn mәlumаtlаrı
İlкin mәlumаt
Оpеrаtiv uçоt
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228 Tәsnifаt әlamәtlәrini birbirindәn asılı olmayaraq seçmәk mümkün olan tәsnifat sistemi hansıdır

•

xüsusi
kodlaşma
iyerarxik
faset
tәsnifаt

229 . ........... müәyyәn әlamәtlәrinә görә obyektlәrin siniflәrә paylanması sistemidir. Cümlәni tamamlayın

•

maliyyә
sabit
uçot
kodlaşma
tәsnifаt

230 Operativuçot informasiyasının sәnәdlәrinә aid deyil,

•

Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Operativuçot informasiyasının sәnәdlәri
Mәdaxilmәxaric sәnәdlәri
Planların yerinә yetirilmәsi haqqında әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları

231 Normativarayış vә digәr şәrtisabit informasiya sәnәdlәrinә aid deyil,

•

Tәqvimplan vә digәr iqtisadi normativlәr
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri
Tәşkilatisәrәncam sәnәdlәri
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları

232 İnformasiya tәminatının prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

Verilәnlәrin tәhlilinin inteqrә olunması, yәni dәfәlәrlә istifadә üçün birdәfәlik daxil edilmәnin tәmin olunması.
İnformasiya tәhlili üsulları vә vasitәlәrinin effektliyi;
Verilәnlәrdәn istifadәnin sadәliyi vә idarәedici orqan üçün çıxış informasiyasının formasının müxtәlifliyi
İnformasiya tәminatının sistemin digәr tәminat növlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi;
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn bölünmә mümkünlüyü

233 İnformasiya tәminatının tәşkili zamanı aşağıdakı prinsiplәri rәhbәr tutmaq lazımdır

•

bütün variantlar doğrudur
İnformasiya tәminatının metodik cәhәtdәn vahidliyi
İnformasiyanın etibarlılığı vә tamlığı
Sistemliliyi vә uyğunluq;
İnformasiya tәminatının strukturunun bloklara bölünmәsi;

234 ............. konkret tәdqiqat sahәsinin obyektlәrinin vәziyyәtini vә onlar arasındakı münasibәtlәri әks
etdirәn müәyyәn struktura malik adlı verilәnlәr toplusudur. Cümlәni tamamlayın

•

informasiya sistemi
verilәnlәr bazası
idarәetmә sistemi
iqtisadi informasiya sistemi
informasiya texnologiyası

235 Müstәqil fayllar formasının aşağıdakı çatışmаmazlıqları hansılardır
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•

mәzmundan asılı olması, hәr bir sәnәdin öz faylı olur
dәfәlәrlә tәkrarlanması
bütün variantlar doğrudur
bir faylda bir informasiyanı dәyişmәk üçün bütün fayllarda bunu yerinә yetirmәk lazımdır.
dәyişiklik etmәk çәtinliyi

236 Verilәnlәr bazasının elementlәri aşağıdakılardan hansılardır,3 1. element 2. verilәnlәr lüğәti 3. aqreqat 4.
baza administratoru 5. yazılar toplusu 6. yazı

•

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

237 Verilәnlәr Bankının әsas elementlәri bunlardır: 3 1. hesablama sistemi 2. aqreqat 3. verilәnlәr lüğәti 4.
yazılar toplusu 5. tәşkilatimetodik vәsait 6.baza administratoru

•

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

238 İstifadә müddәtinә görә massivlәr necә bölünür,3 1 daimi 2. bazis 3. şәrtidaimi 4. daxili 5. dәyişәn

•

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

239 Mәzmununa görә massivlәr necә bölünür,3 1. giriş 2. çıxış 3. bazis 4. xidmәti 5. daxili

•

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

240 28. İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr necә bölünür, 1. giriş 2. çıxış 3. bazis 4. xidmәti 5.
daxili

•

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

241 Маşındаxili infоrmаsiyа bаzаsının mәlumаtlаr bаzаsının intеqrаsiyа еdilmiş mаssivlәrinә aiddir, 1.
Nоrmаtivаrаyış 2 Plаn mәlumаtlаrı 3. İlkin mәlumаt 4. Тәtbiqi prоqrаmın ilkin, аrа¬¬lıq vә çıxış
mәlumаtlаrı 5. Оpеrаtiv uçоt

•

2,4,5
1,2,5
2,3,5
1,3,4
1,2,4
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242 Tәsnifаt hansı sәviyyәlәrdә aparılır, 1. ümumdövlәt 2. faset 3. sahәvi 4. lokal 5. qlobal

•

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

243 Operativuçot informasiyasının sәnәdlәrinә aiddir, 1. Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları 2.
Operativuçot informasiyasının sәnәdlәri 3. Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri 4. Mәdaxilmәxaric sәnәdlәri 5.
Planların yerinә yetirilmәsi haqqında әmәliyyatlar üzrә uçot mәlumatları 6. Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar

•

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

244 Normativarayış vә digәr şәrtisabit informasiya sәnәdlәrinә aiddir, 1. Mәlumat vә nomenklatura qiymәt
kitabçaları 2. Tәqvimplan vә digәr iqtisadi normativlәr 3. Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar 4. Müqavilәlәr
vә plan sәnәdlәri 5. Mәdaxilmәxaric sәnәdlәri 6. Tәşkilatisәrәncam sәnәdlәri

•

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

245 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin vә kompüter texnologiyalarının informasiya tәminatı hansı hissәyә
ayrılır, 1. müstәqil fayllar formasında 2. maşındaxili informasiya tәminatı 3. verilәnlәr bazası formasında 4.
maşınxarici informasiya tәminatı

•

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

246 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı hansılardır, 1. müstәqil fayllar formasında 2.
maşındaxili informasiya tәminatı 3. verilәnlәr bazası formasında 4. maşınxarici informasiya tәminatı

•

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

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

•

6
2
3
5
4

248 Sabitlik әmsalının qiymәti nә qәdәr olduqda, informasiya şәrtisabit hesab edilә bilәr,
0,95
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•

0.85dәn az
0.85
0.85dәn çox
0,1

249 İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya neçә qrupa bölünür

•

3
2
6
4
5

250 Obyektin fәaliyyәt mәqsәdini vә mәsәlәlәrini әks etdirәn informasiya necә adlanır

•

funksional
texnoloji
sadә
lokal
mürәkkәb

251 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin әsas tәsnifat әlamәtlәri aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

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

252 – bu tәşkilаtın işçilәri tәrәfindәn tәhlil nәticәsindә аlınmış vә giriş infоrmаsiyаsının kоrrеktә еdilmәsi
üçün sistеmin girişinә ötürülәn infоrmаsiyаdır. Cümlәni tamamlayın

•

әks әlaqә
planuçot
idarәetmә
çıxış
giriş

253 ............– qаrşıyа qоyulmuş mәqsәdi rеаllаşdırmаq üçün infоrmаsiyаnın sаxlаnmаsı, еmаlı vә ötürülmәsi
prоsеslәrini hәyаtа kеçirәn vаsitәlәrin, mеtоdlаrın vә pеrsоnаlın qаrşılıqlı әlаqәli mәcmusudur. Cümlәni
tamamlayın

•

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

254 İdarәetmә prosesinin funksiyalarına aid deyil

•

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

255 İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya necә tәsniflәşdirilir, 1. plansәrәncam 2. qәrarverici 3.
operativ idarәetmә 4. uçothesabat
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•

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

256 İdarәetmә prosesindә informasiya necә tәsniflәşdirilr

•

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

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

•

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

258 İTnin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var?

•

4
2
6
5
3

259 İTnin realizasiya vasitәlәrinin qurulması aşağıdakı hansı vasitәyә әsaslanır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Informasiyanın emalının fәrdilәşdirilmәsi
Informasiyadan kollektiv istifadә
Qәrarın qәbul edilmәsi prosesindә informasiyalaşdırma vasitәlәrinin qurulması
Informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dostluğu”

260 Aşağıdakılardan hansı YİTin әsas xassәlәrinә aiddir?

•

bütün cavablar doğrudur
kağızsız texnologiyadır
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә edir
istifadәçinin kompüterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan istifadәçiyә işlәmәk imkanı verir
әsas informasiya daşıyıcısı kompüterin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә monitorda әks etdirilәn elektron
sәnәdlәrdir

261 İT – nin proqram tәminatına daxil deyil:

•

lokal әmәliyyat sistemlәri
şәbәkә әmәliyyat sistemlәri
tәtbiqi proqramlar
instrumental proqram vasitәlәri
telekommunikasiya vasitәlәri

262 İT – nin aparat vasitәlәrinә daxil deyil:
instrumental proqram vasitәlәri, kompyuter
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•

şәbәkә vә lokal әmәliyyat sistemlәri, periferiya qurğuları
kompyuter, periferiya qurğuları, kommunikasiya vasitәlәri
instrumental proqram vasitәlәri, tәtbiqi proqramlar
sistem proqramları, kommunikasiya vasitәlәri, kompyuter

263 İdarәetmәdә mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını
tәmin edәn funksiya necә adlanır?

•

Tәşkil
Nәzarәt
Maliyyә
Motivasiya
Planlaşdırma

264 İdarәetmәdә şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edәn funksiya necә adlanır?

•

motivasiya
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә

265 İdarәetmәdә personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş
әmәliyyatları özündә әks etdirәn funksiya necә adlanır?

•

motivasiya
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә

266 İdarәetmәdә planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası
öhdәliklәrin paylanması vә strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnәn funksiya necә adlanır?

•

tәşkil
nәzarәt
maliyyә
motivasiya
planlaşdirma

267 İdarәetmәnin sәviyyәlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların kateqoriyaları hansılardır? 1. satış 2.
planlaşdırma 3. motivasiya 4. marketinq 5. nәzarәt 6. tәşkil

•

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

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

•

Q.S.Pospelov
K.Menger
T.Veblen
A.Marşall
Y.Şumpeter

269 İnformasiya sistemi  ...
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•

müәyyәn tәlәbatların vә ya mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk üçün ayrıca götürülmüş kompüter vә ya
bir neçә әlaqәli kompüter vasitәsinin, PTnin,әlavә tәchizatın vә insanların birlәşmәsi nәzәrdә tutulur
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә informasiya texnologiyalarının
tәşkili – nizamlı toplusudur

270 Tәrs әlaqә  ...

•

idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir.
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
özündә motivasiya vә nәzarәtin tәşkili, planlaşdırmanın metod vә üsullarının seçimini saxlayır
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir

271 Qәrarın qәbulu  ...

•

insanlararası münasibәtlәrin strukturlaşmış tipini tәşkil edir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir
özündә motivasiya vә nәzarәtin tәşkili, planlaşdırmanın metod vә üsullarının seçimini saxlayır
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir

272 İnformasiya sistemlәrinin fәaliyyәti prosesindә istifadә olunan verilәnlәrin kompyuter emalı metodlarına
aid deyil

•

verilәnlәrin saxlanılması, axtarışı vә emalı
fәrdi fәaliyyәtin dәstәklәnmәsi
süni intellekt sistemlәri
avtomatlaşdırılmış mühasibat
istehsal üzәrindә nәzarәt vә idarәetmә

273 Texnoloji prosesin mәrhәlәlәri hansılardır? 1. informasiyanın daxil edilmәsi 2. hәll olunan mәsәlәyә
uyğun olmayan verilәnlәrin emalı 3. informasiyanın saxlanması vә yığılması 4. istifadәçinin sorğularına
әsasәn verilәnlәrin çıxarılması 5. informasiya texnologiyalarının imkanlarından kәnar verilәnlәrin
formatlaşdırılması

•

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

274 Nәzarәt funksiyası  ...

•

personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
Bütün cavablar doğrudur
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edir

275 Tәşkilatın funksiyası  ...
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•

mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir
Bütün cavablar doğrudur

276 Planlaşdırma funksiyası...

•

şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
Bütün cavablar doğrudur
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir

277 İdarәedici informasiya sisteminin fәaliyyәti hansı prinsipә әsaslanır?

•

susma
xәtti vә dövri
düz vә tәrs әlaqә
qeyrixәtti
cәld işlәmә

278 Strateji idarәetmә ..................

•

firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmin olunmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş idarәetmәdir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edәn idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz xәtaların vaxtında aradan
qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir

279 Cari idarәetmә ..........................

•

şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edәn idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz xәtaların vaxtında aradan
qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmin olunmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş idarәetmәdir

280 әmәli idarәetmә ..............

•

planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş idarәetmәdir
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edәn idarәetmәdir
әsasını idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vәziyyәtdә sapmalar vә arzuolunmaz xәtaların vaxtında aradan
qaldırılması haqqında informasiyanın qeydiyyatı, yığımı vә tәhlili tәşkil edәn idarәetmәdir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrinin vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına yönәldilmiş idarәetmәdir
firmanın yaxın gәlәcәkdә inkişafı üçün potensialının hazırlanmasına vә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmin olunmasına
yönәldilmiş idarәetmәdir

281 Aşağıdakılardan hansı İTnin seçim meyarlarına aid deyil?

•

proqramda verilәnlәrә müraciәt hüququnun paylanması funksiyalarından istifadә edilmәmәlidir
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•

proqram bu vә ya digәr faylda kimin nә vaxt dәyişiklik etdiyinә nәzarәt etmәlidir
proqram istifadә vә öyrәnmә üçün asan olmalı vә “dost interfeysә” malik olmalıdır
proqram bu vә ya digәr faylda kimin nә vaxt dәyişiklik etdiyinә nәzarәt etmәlidir
proqram әmәli qәrarın qәbul edilmәsi üçün istifadәçiyә kifayәt hәcmdә informasiya almaq imkanı vermәlidir

282 Aşağıdakılardan hansı informasiyaidarәetmә fәaliyyәtinin avtomatlaşdırılmasının müasir texniki
vasitәlәrinә aiddir?

•

xüsusi mәsәlәlәrin hәlli
zәruri informasiyaya daxilolma vә saxlanma
fәrdi fәaliyyәtin dәstәklәnmәsi
kommunikasiya vasitәlәri
rabitә, yığım

283 Aşağıdakılardan hansı idarәetmә nәzarәtinin növlәrinә aid deyil?

•

arxiv sәnәdlәrinin daxil edilmәsinin avtomatlaşdırılması
işlәrin dәqiq vә vaxtında yerinә yetirilmә müddәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq müәyyәn edilmәsi
modellәrdә hesabi vә mәntiqi sәhvlәrin aşkarına vә ciddi sapmaların tәshihinә yönәldilmiş әmәliyyatlar
standartların müәyyәn edilmәsi
nail olunmuş nәticәlәrin ölçülmәsi vә onların gözlәnilәn proqnoz qiymәtlәrlә müqayisәsi

284 İdarәetmә prosesi .........................

•

personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir
informasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә istifadә olunan proqram, texniki, linqvistik, hüquqi vә tәşkilati
vasitәlәrdir
istifadәsi hesablama texnikası vә rabitә vasitәlәrinin kömәyinә әsaslanan sәnәd vә informasiya texnologiyalarının
tәşkili – nizamlı toplusudur
qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün istiqamәtlәnmiş qarşılıqlı әlaqәli әmәliyyatlar toplusudur
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edir

285 İnformasiyanın alındığı andan onun emalının nәticәsi alınana qәdәr yerinә yetirilәn qarşılıqlı әlaqәli
әmәliyyatların nizamlanmış ardıcıllığı necә adlanır?

•

tәtbiqi proqram
әmәliyyat sistemi
informasiya sistemi
informasiya texnologiyaları
texnoloji proses

286 Motivasiya funksiyası ......................

•

şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edir
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir
planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrini vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına yönәldilmiş idarәetmәni
özündә әks etdirir

287 Yeni informasiya texnologiyalarının (YİT) әsas xassәlәrinә aid deyil:

•

tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal – tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirir
istifadәçi geniş imkanlı interaktiv rejimdә istәnilәn mәsәlәnin hәllinin gedişini idarә edir
istifadәçinin kompyuterlә ünsiyyәt üsulu istәnilәn sәviyyәdә hazırlığı olan istifadәçiyә işlәmәk imkanı verir
bütün istifadәçilәrin istәnilәn texniki, proqram vә informasiya resurslarına әmәli müraciәtini tәmin edәn
kompyuter şәbәkәlәrindәn istifadә etmәk imkanı yaranır
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әsas informasiya daşıyıcısı kompyuterlәrin yaddaşında vә ya diskdә formalaşan vә monitorda әks etdirilәn
elektron sәnәdlәrdir

288 Mürәkkәb sistеmlәr elә sistemlәrә deyilir ki, ..........

•

hәr hаnsı bir еlеmеntin vә yа әlаqәnin dәyişilmәsi sistеmin bir çох еlеmеntlәrinin dәyişilmәsinә sәbәb оlmur
onlar qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn аz sаydа еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlmaqla, şахәlәnmәyәn quruluşа mаlikdir
оnlаrın vәziyyәtini bu vә yа bаşqа sәbәblәrә görә tаm şәrh еtmәk mümkün оlmur
onlar konkret funksiyaları yerinә yetirir
qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn çохsаylı еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlub, şахәlәnәn quruluşа mаlik olsun

289 Çox mürәkkәb sistеmlәr elә sistemlәrә deyilir ki, ..........

•

hәr hаnsı bir еlеmеntin vә yа әlаqәnin dәyişilmәsi sistеmin bir çох еlеmеntlәrinin dәyişilmәsinә sәbәb оlmur
onlar qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn аz sаydа еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlmaqla, şахәlәnmәyәn quruluşа mаlikdir
onlar konkret funksiyaları yerinә yetirir
оnlаrın vәziyyәtini bu vә yа bаşqа sәbәblәrә görә tаm şәrh еtmәk mümkün оlmur
qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn çохsаylı еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlub, şахәlәnәn quruluşа mаlik olsun

290 Sаdә sistеmlәr elә sistemlәrә deyilir ki, ..........

•

qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn çохsаylı еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlub, şахәlәnәn quruluşа mаlik olsun
onlar konkret funksiyaları yerinә yetirir
onlar qаrşılıqlı әlаqәdә fәаliyyәt göstәrәn аz sаydа еlеmеntlәrdәn ibаrәt оlmaqla, şахәlәnmәyәn quruluşа mаlikdir
оnlаrın vәziyyәtini bu vә yа bаşqа sәbәblәrә görә tаm şәrh еtmәk mümkün оlmur
hәr hаnsı bir еlеmеntin vә yа әlаqәnin dәyişilmәsi sistеmin bir çох еlеmеntlәrinin dәyişilmәsinә sәbәb оlsun

291 Müәyyәn dövr әrzindә nәzәrdә tutulmuş hissәdә sistеmin еlemеntlәri yа bir vәziyyәtdә qаlarsa, yа dа
cüzi miqdаrdа dәyişәrsә, belә sistemlәr necә adlanır?

•

determinik
statik
dinamik
formal
mürәkkәb

292 Fәaliyyәt sahәlәrinә görә sistemlәrin növlәri hansılardır?

•

çox sadә, sadә, mürәkkәb
dеtеrminik vә еhtimаli
sadә, mürәkkәb
çox sadә, ehtimali
müәyyәn, mürәkkәb

293 Аltsistеm nәdir?

•

qarşılıqlı әlaqә olmayan komponentlәr yığımı
eyni funksiyaları yerinә yetirәn proqram toplusu
sistеmin hәr hаnsı әlаmәtә nәzәrәn аyrılmış hissәsi
tәtbiqi xarakterli mәsәlәlәrin hәll üsulu
sistemin ayrılıqda sәrbәst olmayan elementi

294 Sistеm dеdikdә nә başa düşülür?

•

müxtәlif mәqsәdә хidmәt еdәn vә üzvi surәtdә әlаqәdә оlmayan еlеmеntlәrin toplusu
birbiri ilә üzvi surәtdә әlаqәdә оlmayan müхtәlif tәbiәtli еlеmеntlәrin mәcmusu
аyrıаyrılıqdа sәrbәst оlаn eyni cinsli еlеmеntlәrin mәcmusu
qarşılıqlı әlaqә olmayan komponentlәr yığımı
birbiri ilә üzvi surәtdә әlаqәdә оlаn müхtәlif cinsli vә tәbiәtli еlеmеntlәrin mәcmusu
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295 İnformasiya resurslarını xarakterizә etmir:

•

daşıyıcı (kağız, elektron)
mövzu
mülkiyyәt forması
daxil olma (açıq, gizli, mәhdud)
proqram tәsviri

296 İnformasiya resurslarının növlәri hansıdır?

•

özәl vә dövlәt
açıq vә gizli
kağız vә elektron
açıq vә mәhdud
daxili vә xarici

297 İqtisadi informasiya nәdir?

•

elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında on¬ların özündә saxladığı qeyrimüәyyәnliyi azaldan
mәlu¬mat
maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
müәyyәn zaman anında әmәk, maddi vә maliyyә resurslarının tәrkibi haqqında mәlumat
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi

298 İnformasiya xidmәti nәdir?

•

maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında on¬ların özündә saxladığı qeyrimüәyyәnliyi azaldan
mәlu¬mat
iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi

299 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında on¬ların özündә saxladığı qeyrimüәyyәnliyi azaldan
mәlu¬mat

300 İnformasiya nәdir?

•

iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında onların özündә saxladığı qeyrimüәyyәnliyi azaldan
mәlumat
maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsi

301 Sistеm fәаliyyәt göstәrdikdә оnun еlеmеntlәri аrаsındа yaranan әlаqә zаmаndаn аsılı оlmаzsа, оndа
sistеmin еlеmеntlәri аrаsındаkı әlаqә .....әlaqә adlanır.

•

dinamik
hibrid
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•

statik
diskret
mürәkkәb

302 Müxtәlif vәziyyәtlәrdә sistеmlәrin özlәrini nеcә аpаrаcаğı hаqqındа әvvәlcәdәn fikir söylәmәk
çәtindirsә, bu cür sistemlәrә ..... sistemlәr deyilir.

•

determinik
ehtimali
mürәkkәb
sadә
çox mürәkkәb

303 Sistеmin kоmpоnеntlәrinә aid deyil:

•

sistemә tәtbiq edilәn xarici tәsirlәr
sistеmin еlmеntlәri аrаsındаkı qаrşılıqlı әlаqә
sistеmin hәr bir еlеmеntinin funksiyаsı
hәr bir еlеmеntin vә bütünlükdә sistеmin girişi vә çıхışı
sistеmin vә оnun аyrıаyrı еlеmеntlәrinin mәqsәd vә mәhdudiyyәtlәri

304 .......... istәnilәn sahәdәn оlаn mәsәlәlәrin hәllindә infоrmаsiyаnın yığılmаsı, sаxlаnmаsı, еmаlı, аxtаrışı
vә göndәrilmәsi proseslәrini tәmin еdir.

•

informasiya texnologiyaları
informasiya sektoru
informasiya xidmәti
informasiya sistemi
informasiya resursu

305 Dövlәt idarәetmә sistemindәki sәviyyәsinә görә iqtisadi informasiya sistemlәrinin hansı növlәri vardır?

•

lokal, regional, qlobal
sәnayeistehsal, qeyrisәnaye
federal, regional, bәlәdiyyә
lokal, bәlәdiyyә, regional
informasiya – axtarış, sәnayeistehsal, regional

306 İqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt sahәlәrindәn asılı olaraq iqtisadi informasiya sistemlәrinin hansı növlәri
vardır?

•

lokal, regional, qlobal
lokal, bәlәdiyyә, regional
qeyrisәnaye, xalq tәsәrrüfatı
federal, regional, bәlәdiyyә
sәnayeistehsal, qeyrisәnaye

307 İstәnilәn tәyinаtlı infоrmаsiyа sistеmlәrinin işini tәmin еdәn prоsеs deyil:

•

dахili vә хаrici mәnbәlәrdәn infоrmаsiyаnın dахil еdilmәsi
alınmış informasiyanın keyfiyyәtinin tәhlili
әksinә әlаqә – bu tәşkilаtın giriş infоrmаsiyаsının kоrrеksiyаsı üçün emal edilmiş infоrmаsiyа
giriş infоrmаsiyаsının еmаlı vә оnun әlvеrişli fоrmаdа tәsviri
infоrmаsiyаnın хаric еdilmәsi vә yа digәr sistеmә ötürülmәsi

308 İnformasiya  arayış sistemlәri ............... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
tәhsil prosesinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
tәhsil prosesinin idarә olunması
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•

elmi tәdqiqatlarda mürәkkәb vә hәcmli hesablamaların aparılması
mütәxәssislәrin hazırlığının avtomatlaşdırılması
arayış xarakterli informasiyanın yığımı, saxlanması, axtarışı vә istifadәçilәrә verilmәsi

309 Project Management informasiya sisteminin tәyinatı nәdir?

•

sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
mәhsulun hәyat tsiklinin vә tәchizatın kәsilmәz informasiya dәstәyi
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә olunması
müәssisәnin resurslarının vә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
verilәnlәrin әmәli tәhlili

310 CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support) informasiya sisteminin tәyinatı nәdir?

•

müәssisәnin resurslarının vә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
mәhsulun hәyat tsiklinin vә tәchizatın kәsilmәz informasiya dәstәyi
proqram tәminatı vasitәsilә idarәetmә texnologiyası
proses vә onun iştirakçıları arasında qarşılıqlı tәsirin uyğun proqram әlavәlәri vә
verilәnlәrin әmәli tәhlili
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması

311 Avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә sistemlәri ..... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

elmi tәdqiqatlarda mürәkkәb vә hәcmli hesablamaların aparılması
tәhsil prosesinin idarә olunması
mütәxәssislәrin hazırlığının avtomatlaşdırılması
arayış xarakterli informasiyanın yığımı, saxlanması, axtarışı vә istifadәçilәrә verilmәsi
tәhsil prosesinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

312 әgәr sistеmin еlеmеntlәri аrаsındаkı әlаqә zаmаndаn аsılı оlаrаq dәyişәrsә, оndа bеlә әlаqә ...... әlаqә
аdlаnır.

•

stаtik
mürәkkәb
müәyyәn edilmiş
determinik
dinamik

313 SCM nәdir?

•

sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
verilәnlәrin әmәli tәhlili
istehsal üçün zәruri olan maddi, güc vә maddi resursların planlaşdırılması
tәdarükün zәncirvari idarә olunması
müәssisәnin resurslarının vә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması

314 Hansı illәrdә informasiya sistemlәrindәn idarәetmәdә vә qәrar qәbuletmәdә geniş istifadә olunmağa
başlanıldı?

•

80ci illәrin axırlarında
60cı illәrin axırlarında
70ci illәrin әvvәllәrindә
70ci illәrin sonu 80ci illәrin әvvәllәrindә
50ci illәrdә

315 İnformasiya sistemlәrinin (İS) әsas xassәlәrinә aid deyil: 1. İS dinamik inkişaf edәndir 2. İS tәsvir
formasına görә spesifikdir, ilkin vә törәmә sәnәdlәr şәklindә әks etdirilir 3. İS tәbii vә dәyәr göstәricilәri
sisteminin kömәyilә istehsal – tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirir 4. İSin yaradılması zamanı
sistemli yanaşmadan istifadә zәruridir
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•

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

316 İnformasiya sisteminin әsas komponenti olan informasiya texnologiyalarına aid olanı seçin. 1. verilәnlәr
2. maliyyә 3. keyfiyyәt 4. telekommunikasiyalar 5. proqram tәminatı

•

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

317 Mәsәlәlәrin tipinә görә görә infоrmаsiyа sistеmlәri (İS) neçә qrupa bölünür?

•

[yeni cavab]
biristifadәçisi olan İS, qrup İS, korporativ İS
qrup İS, korporativ İS
informasiyaaxtarış İS, informasionhәlledici İS
әlinformasiya sistemlәri, avtomatlaşdırılmış İS, avtomat İS
)strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış, qismәn strukturlaşdırılmış

318 İnformasiya sisteminin faәliyyәt sxemindә institutsional mühit nә demәkdir?

•

girişin qiymәtlәndirilmәsi üçün mütәxәssislәrin istifadә etdiyi çıxış informasiya
şirkәtdә konkret ixtisaslaşma çәrçivәsindә qәrarların hazırlanması vә qәbul edilmәsi mәqsәdilә verilәnlәrin
mәqsәdәuyğun çevrilmәsi vә emalı
cәmiyyәtdә fiziki vә hüquqi şәxslәrin davranışını tәnzimlәyәn formal qanun vә qaydalar mәcәllәsi
şirkәtin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn vә göstәrә bilәcәk bilavasitә әlaqәdә olan obyekt vә amillәr çoxluğu
informasiya sistemindәn informasiyanın istifadә olunma yerinә görә tәsviri

319 İnformasiya sisteminin faәliyyәt sxemindә xarici mühit nә demәkdir?

•

şirkәtdә konkret ixtisaslaşma çәrçivәsindә qәrarların hazırlanması vә qәbul edilmәsi mәqsәdilә verilәnlәrin
mәqsәdәuyğun çevrilmәsi vә emalı
cәmiyyәtdә fiziki vә hüquqi şәxslәrin davranışını tәnzimlәyәn formal qanun vә qaydalar mәcәllәsi
şirkәtin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn vә göstәrә bilәcәk bilavasitә әlaqәdә olan obyekt vә amillәr çoxluğu
informasiya sistemindәn informasiyanın istifadә olunma yerinә görә tәsviri
girişin qiymәtlәndirilmәsi üçün mütәxәssislәrin istifadә etdiyi çıxış informasiya

320 İnformasiya sistemlәrinin (İS) inkişaf mәrhәlәlәrindәn biri  70ci ilin sonu 80ci illәrin әvvәllәri üçün
xarakterik olan hansıdır?

•

İS – dәn idarәetmәdә vә qәrar qәbuletmәdә geniş istifadә olunmağa başlanıldı.
İS vaxtında lazım olan informasiyanı vermәklә tәşkilatın öz fәaliyyәtinin tәşkilindә müvәffәqiyyәtini tәmin edir,
yeni mәhsul vә xidmәtlәr yaradır
İSnin funksiyaları artdı, onlardan informasiyanın alınması üçün tәşkilatlar kompyuterlә tәmin olundular
İS hesabatların aparılması, әmәk haqqının hesablanması üçün nәzәrdә tutulurdu
İS yeni bazarlarda özünә layiqli partnyorlar tapır, mәhsulun aşağı qiymәtlә istehsalını tәşkil edir

321 MRPII (Manufacture Resource Planning) informasiya sistemi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

tәdarükü zәncirvari idarә edir
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә edir
istehsal üçün zәruri olan maddi vә güc resurslarını planlaşdırır
istehlakçıların sifarişlәrinin uçotu, hazırlanması, göndәrilmәsi vә alınması üçün zәruri olan müәssisә resurslarını
maliyyә cәhәtdәn planlaşdırır
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edir
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322 CRM (Customer Relationship Management) informasiya sistemi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edir
tәdarükü zәncirvari idarә edir
beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә edir
istehsal üçün zәruri olan maddi vә güc resurslarını planlaşdırır
istehlakçıların sifarişlәrinin uçotu, hazırlanması, göndәrilmәsi vә alınması üçün zәruri olan müәssisә resurslarını
maliyyә cәhәtdәn planlaşdırır

323 OLAP (Online Analytical Processing) nәdir?

•

beynәlxalq standartlar әsasında layihәlәrin idarә olunması
tәdarükün zәncirvari idarә olunması
sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin idarә olunması
verilәnlәrin әmәli tәhlili
istehsal üçün zәruri olan maddi, güc vә maddi resursların planlaşdırılması

324 Müәssisәnin resurslarını vә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edәn informasiya sistemi hansıdır?

•

Workflow
ERP (Enterprise Resource Planning)
SCM (Supple Chain Management)
CRM (Customer Relationship Management)
ERPII (Enterprise Resource & Relationship Processing)

325 İnfоrmаsiyаnın işlәnmәsi xаrаktеrinә görә infоrmаsiyа sistеmlәri neçә qrupa bölünür?

•

infоrmаsiyаidarәedici, infоrmаsiyamәslәhәtçi
әlinfоrmаsiyа sistеmlәri, avtоmаtlаşdırılmış, avtоmаt
strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış
infоrmаsiyаахtаrış, infоrmаsiyahәllеdici
biristifadәçili, korporativ

326 Аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsindәn аsılı оlаrаq infоrmаsiyа sistеmlәri neçә qrupa bölünür?

•

tibbi diаqnоstikа, bibliоqrаfik
Bir istifadәçisi olan, qrup, korporativ
әlinfоrmаsiyа sistеmlәri, avtоmаtlаşdırılmış İS, avtоmаt İS
texniki diаqnоstikа, bibliоqrаfik, korporativ
strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış, qismәn strukturlaşdırılmış

327 İnformasiya sistemlәri miqyasa görә necә tәsniflәndirilir?

•

әlinfоrmаsiyа sistеmlәri, avtоmаtlаşdırılmış İS, avtоmаt İS
bir istifadәçisi olan, qrup, korporativ
tibbi diаqnоstikа, bibliоqrаfik
strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış, qismәn strukturlaşdırılmış
texniki diаqnоstikа, bibliоqrаfik, korporativ

328 İnformasiya texnologiyalarının komponenti deyil:

•

verilәnlәr
istehsal
aparatura
telekommunikasiyalar
proqram tәminati

329 Sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edәn informasiya sistemi hansıdır?
CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support)
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•

OLAP (Online Analytical Processing)
CRM (Customer Relationship Management)
ERPII (Enterprise Resource & Relationship Processing)
Workflow

330 İnformasiya sisteminin komponentilәrini sadalayın:

•

funksional altsistemlәr vә әlavәlәr, informasiya texnologiyaları, proqram tәminatı
informasiya texnologiyaları, funksional altsistemlәr vә әlavәlәr, informasiya sistemlәri ilә idarәetmә
istehsal, personal, keyfiyyәt
informasiya texnologiyaları, istehsal, proqram tәminatı
proqram tәminatı, funksional altsistemlәr vә әlavәlәr, satış vә marketinq

331 İqtisadi informasiyanın neçә tәsvir vasitәsi mövcuddur?

•

6
2
[yeni cavab]
3
4
5

332 İqtisadi informasiya ifadәsi hansı illәrdә elmә daxil edilmişdir?

•

1980  ci
1950 – ci
1957  ci
1960  cı
1970  ci

333 Materialın emalı vә tәhlili nәticәsindә alınan informasiya necә adlanır?

•

giriş
xarici
törәmә
ilkin
aralıq

334 İnformasiyanın texniki ötürmә vasitәsi deyil:

•

kompüter şәbәkәlәri
skaner
dövri nәşr
televizor, radio
rabitә vasitәlәri

335 İqtisadi informasiyanın emal prosesinin nәticәlәrinin tәsvir olunma forması deyil:

•

qrafiklәr
diaqram
mәtni sәnәdlәr
cәdvәl
ixtiyari verilәnlәr bazası

336 Texnologiya termininin mәnasını ifadә etmir:

•

şәrh
incәsәnәt
ustalıq
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mәharәt
bacarıq

337 Doğruluq vә dәqiqlik, müasirlik vә aktuallıq, adekvatlıq vә dayanıqlılıq, mәzmunluluq, kafilik vә
dәyәrlilik – iqtisadi informasiyanın ............

•

daşıyıcılarıdır
tәsvir vasitәlәridir
keyfiyyәt xarakteristikalarıdır
xassәlәridir
әsas xüsusiyyәtlәridir

338 İdarәetmәnin informasiya texnologiyasında müntәzәm hesabatlar ...............

•

[yeni cavab]
paket texnologiyası vә sәtir texnologiyası şәklindә reallaşdırılır
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәşkil edilir
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özündә saxlayır
hesabatlarda verilәnlәr xüsusi qruplarda birlәşdirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә
yazılır
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman yaradılır

339 İdarәetmәnin informasiya texnologiyasında xüsusi hesabatlar .........................

•

idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman yaradılır
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özündә saxlayır
hesabatlarda verilәnlәr xüsusi qruplarda birlәşdirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә
yazılır
qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәşkil edilir
paket texnologiyası vә sәtir texnologiyası şәklindә reallaşdırılır

340 İqtisadi informasiyanın tamlığı ....................

•

informasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş xassәlәrinin tәsvirinin
düzgünlüyüdür
zamana görә idarәetmә üçün informasiyanın dәyәrliliyinin saxlanmasının tәminatıdır
ondan verilmiş anda istifadә etmәyin mümkünlüyünü tәmin edir
informasiyanın düzgün idarәetmә qәrarının qәbul edilmәsi üçün kifayәt qәdәr iqtisadi göstәricilәrin minimal
yığımını özündә saxlamasıdır
informasiyanın әks etdirdiyi qiymәtlә qәbul edilәn idarәetmә qәrarının düzgünlüyünü tәmin edәn göstәricinin
hәqiqi qiymәtinin yaxınlıq dәrәcәsidir

341 İnformasiyanın adekvatlığı ...............

•

informasiyanın düzgün idarәetmә qәrarının qәbul edilmәsi üçün kifayәt qәdәr iqtisadi göstәricilәrin minimal
yığımını özündә saxlamasıdır
informasiyanın әks etdirdiyi qiymәtlә qәbul edilәn idarәetmә qәrarının düzgünlüyünü tәmin edәn göstәricinin
hәqiqi qiymәtinin yaxınlıq dәrәcәsidir
zәruri dәqiqlik saxlanılmaqla ilkin verilәnlәrin dәyişilmәsinә uyğun olaraq nәticә informasiyanın dәyişilmә
xassәsidir
informasiyanın seçimindәn vә formalaşmasından asılı olmayaraq obyektin verilmiş xassәlәrinin tәsvirinin
düzgünlüyüdür
real mövcud obyektlәri dәqiq әks etdirmәk xassәsidir

342 Hansı iqtisadi informasiyanın (İİ) xususiyyәtlәrinә aid deyil?

•

İİ hәcmlidir
İİ girişin qiymәtlәndirilmәsi üçün mütәxәssislәrin istifadә etdiyi çıxış informasiyadır
İİ tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsal – tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirir
İİ dövridir
İİ emal üsullarına görә spesifikdir
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343 İqtisadi informasiyanın emal dәrәcәsinә görә tәsnifat növüdür:

•

giriş, çıxış, xarici
ilkin, aralıq, nәticә
statik, dinamik
xarici, daxili, çıxış
kompüter şәbәkәlәri, teleqraf, dövri nәşr

344 İqtisadi informasiyanın stabillik dәrәcәsinә görә tәsnifat növüdür:

•

giriş, çıxış
marketinq, maliyyә
statik, dinamik
xarici, daxili
kompüter şәbәkәlәri, teleqraf

345 İqtisadi informasiyanın texniki ötürmә vasitәlәrinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

teleqraf
istehsal
dövri nәşr
televizor
kompüter şәbәkәlәri

346 İqtisadi informasiyanın texniki ötürmә vasitәlәrinә görә tәsnifatına aiddir:

•

teleqraf
elmi tәdqiqat
dövri nәşr
marketinq
sosial siyasәt

347 İqtisadi informasiyanın başvermә yerinә görә tәsnifatına aiddir:

•

teleqraf
elmi tәdqiqat
marketinq
giriş
sosial siyasәt

348 İqtisadi informasiyanın başvermә yerinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

daxili
çıxış
marketinq
giriş
xarici

349 İqtisadi informasiyanın formalaşma sahәsinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

statik
istehsal
marketinq
maliyyә
elmi tәdqiqat

350 Cәmiyyәtdә gedәn istehsal proseslәrini xarakterizә edәn informasiya informasiyanın hansı növünә aid
edilir?
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•

ümumi
iqtisadi
audial
vizual
bioloji

351 İnformasiya texnologiyalarının komponenti deyil:

•

verilәnlәrin vә ya ilkin informasiyanın yığımı
nәticә informasiyanın alınması
qәrar qәbuletmә üçün informasiyanın istifadәçiyә ötürülmәsi
xammalların hazırlanması
verilәnlәrin emalı

352 Maddi istehsal texnologiyalarının komponenti deyil:

•

Materialların ha¬zır¬lanması
Verilәnlәrin vә ya ilkin informasiyanın yığımı
Xammalların ha¬zır¬lanması
Maddi mәhsul istehsalı
İstehsal olunmuş mәhsulların satışı

353 İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

sistemin tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın buraxılışından
insanın tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın istehsalından
mәhsulun xassәlәrinin dәyişdirilmәsindәn
informa¬si¬ya¬nın insan tәrәfindәn tәhlilindәn
qәrar qәbuletmә üçün informasiya istehsalından

354 Obyekt, proses vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında keyfiyyәtcә yeni informasiyanın alınması üçün ilkin
informasiyanın yığılması, emalı vә ötürülmәsi vasitә vә metodları toplusundan istifadә edәn proses necә
adlanır?

•

informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
informasiya inqilabı
informasiyanın emalı
cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması

355 SİLK – interfeysә aid deyil:

•

azaz istifadә olunur
bu interfeys daxilindә insanla kompyuter arasında “danışıq” gedir
insan nitqini tәhlil edir, özündә açar ifadәlәri saxlayan әmrlәri yerinә yetirir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә paylanmış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
bu texnologiya daha çox insanın ünsiyyәt formasına yaxındır

356 WIMP – interfeysә aiddir:

•

istifadәçi kompyuterә әmrlәr verir, kompyuter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifadәçiyә tәqdim edir
özündә açar ifadәlәri saxlayan әmrlәri yerinә yetirir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә paylanmış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
insan nitqini tәhlil edir

357 Daxili  giriş informasiya dedikdә hansı növ informasiya başa düşülür?
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•

giriş vә çıxış informasiyadan ibarәt xarici vә daxili informasiya
vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarici davranış qaydalarının tәsdiqindә
rәhbәrlikdәn alınan informasiya
nәzarәt üçün, daxili siyasәtin tәyini vә standartların qәbul edilmәsi üçün tәşkilat rәhbәrliyinin istifadә etdiyi
informasiya
rәqiblәrә, ölkәnin idarәedicilik orqanlarına, nazirliklәrә vә hәm dә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә verilәn
informasiya
xaricdәn daxil olan vә cәmiyyәtdә gedәn proseslәri әks etdirәn informasiya

358 Hansı variantda iqtisadi informasiyanın tәsvir vasitәlәri verilmişdir?

•

işçi kitablar, işçi vәrәqlәr
әlamәtlәr, mәtnlәr, işçi vәrәqlәr
sәnәdlәr, göstәricilәr, diaqramlar
göstәricilәr, rekvizitlәr, cәdvәllәr
sәnәdlәr, göstәricilәr, rekvizitlәr

359 Vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarıci davranış qaydalarının tәsdiqindә
rәhbәrlikdәn alınan informasiya necә adlanır?

•

xarici informasiya
daxiligiriş informasiya
xariciçıxış informasiya
xaricigiriş informasiya
daxiliçıxış informasiya

360 Xariciçıxış informasiya dedikdә hansı növ informasiya başa düşülür?

•

vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarıci davranış qaydalarının tәsdiqindә
rәhbәrlikdәn alınan informasiya
rәqiblәrә, ölkәnin idarәedicilik orqanlarına vә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә verilәn informasiya
xaricdәn daxil olan vә cәmiyyәtdә gedәn proseslәri әks etdirәn informasiya
nәzarәtin vә daxili siyasәtin tәyini üçün istifadә olunan informasiya
standartların qәbul edilmәsi üçün tәşkilat rәhbәrliyinin istifadә etdiyi informasiya

361 İqtisadi informasiyanın dövriliyi nәyi göstәrir?

•

Tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirir
Emal prosesindә hesabi vә mәntiqi әmәliyyatlar yerinә yetirilir
İqtisadi proseslәrin optimal idarә edilmәsi onlar haqqında kifayәt qәdәr informasiya olmadan mümkün deyil.
Emalın nәticәlәri mәtni sәnәdlәr, cәdvәl, diaqram vә qrafiklәr şәklindә tәsvir olunur.
Әksәr istehsal vә tәsәrrüfat proseslәri üçün bu proseslәri әks etdirәn informasiyanı tәrkib hissәlәrinin tәkrarlanması
xarakterikdir.

362 İqtisadi informasiyanın hәcmliliyi nәyi göstәrir?

•

Tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirir
Emalın nәticәlәri mәtni sәnәdlәr, cәdvәl, diaqram vә qrafiklәr şәklindә tәsvir olunur.
İqtisadi proseslәrin optimal idarә edilmәsi onlar haqqında kifayәt qәdәr informasiya olmadan mümkün deyil.
Emal prosesindә hesabi vә mәntiqi әmәliyyatlar yerinә yetirilir
Әksәr istehsal vә tәsәrrüfat proseslәri üçün bu proseslәri әks etdirәn informasiyanı tәrkib hissәlәrinin tәkrarlanması
xarakterikdir.

363 İdarә edәn obyekt, idarә olunan obyekt vә onlar arasındakı birbaşa vә tәrsinә әlaqә kanallarından ibarәt
toplu necә adlanır?

•

әmәliyyat sistemi
rabitә sistemi
informasiya texnologiyası
idarәetmә sistemi
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hesablama sistemi

364 İdarәetmә prosesinin mәrhәlәsi deyil:

•

lazım olduqda bütün sistemin strukturunun vә ya hәtta mәqsәdinin dәyişilmәsi
idarәetmә obyektinin idarәetmә sisteminә sistemin vәziyyәti haqqında informasiya ötürmәsi
idarәetmә sisteminin alınan informasiyanı tәhlil etmәsi
idarәetmә sisteminin xarici mühitin sapmalarına reaksiya vermәmәsi
idarәetmә obyektinә idarәedici tәsirlәrin emalı

365 İdarәedici obyekt ................ üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

xarici mühitin vәziyyәti haqqında informasiyanın verilmәsi
yığılmış informasiya әsasında informasiya tәsirlәrinin emalı vә onların idarәetmә obyektlәrinә ötürülmәsi
daxili mühitin vәziyyәti haqqında informasiyanın verilmәsi
alınmış informasiya әsasında idarәedici әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi
idarәedici obyektdәn informasiya tәsirlәrinin qәbulu

366 İnformasiya texnologiyasının әsas komponentlәri hansıdır? 1.texniki vasitәlәr kompleksi  hesablama,
telekommunikasiya vә tәşkilati texnika 2.proqram vasitәlәri sistemi  ümumi (sistem) vә funksional (tәtbiqi)
PT 3.maliyyә vә satış 4.tәşkilati – metodik tәminat sistemlәri 5.istehsal funksional sistemlәri

•

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

367 İnformasiyalaşdırma dedikdә nә başa düşülür?

•

kompyuterlәrin yeni modellәrinin yaranması
informasiya texnologiyalarının tәtbiqi
informasiya cәmiyyәtinin tәşkili vә tәkmillәşmәsi
informasiya mәhsulunun alınması
informasiya sistemlәrinin qloballaşması

368 Cirrus – Maestro plastik kartların hansı növünә aiddir?

•

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

369 Biometrik göstәricilәrә aiddir:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
Barmaq çapı
Sәsin tanınması
Yazı xәttinin tanınması
Gözün tanınması

370 Bank vasitәsilә ödәmәlәr hansılardır? 1. Çek ödәmә 2. Mobile Banking 3. Plastik kartlar vasitәsilә
ödәmәlәr 4. Nağd pulla bankinq 5. Elektron ödәmә sistemlәri

•

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

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

•

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

372 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?

•

6
2
5
4
3

373 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

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

374 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?

•

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

375 Elektron ödәmә sistemlәrinә aiddir:

•

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

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

•

Platinum
Gold kаrtа
Mastercard
Titanium
Visa Classic

377 Müәssisәdә istifadә edilәn sistem vә vasitәlәrdәn asılı olaraq informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinin
tәrkibinә aşağıdakı bölmә daxil ola bilәr:

•

antivirus tәhlükәsizliyi siyasәti;
variantların hamısı doğrudur
informasiya risklәrinin idarә edilmәsi siyasәti;
parollardan istifadә siyasәti;
giriş hüquqlarının verilmәsi siyasәti;
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378 Qanunvericilik sәviyyәsindә hüquqi aktlar vә standartlar hansıdır,

•

.«Narıncı kitab»
variantların hamısı
ISO 17799
ISO 15408 («Ümumi meyarlar»)
X.800 tövsiyәlәri

379 Rәqәmsal imza neçә alqoritm ilә realizә edilir:

•

2
4
5
6
3

380 Simmetrik şifrlәmә alqoritmlәrinә aid deyil

•

RSA
CAST, Blowfish
RC4,
RC2
Skipcack

381 Simmetrik şifrlәmә alqoritmlәrinә aiddir

•

variantların hamısı
FEAL
IDEA
3DES
DES

382 Ekran neçә mexanizmdәn ibarәtdir

•

6
2
3
4
5

383 İmmunizatorların neçә növü var:

•

6
2
3
4
5

384 Tәsir mәqsәdlәrinә görә tәhlükәlәrin neçә әsas növü ayırd edilir:

•

6
2
3
4
5

385 İnformasiya sellәri müraciәt nöqteyinәzәrindәn neçә qrupa bölünür:
6

•
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•

2
3
4
5

386 İnformasiya sahәsindә şәx¬siy¬yәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin hәyati әhәmiyyәtli maraqlarına hәdәlәri
neçә kateqoriyaya ayırmaq olar:

•

6
2
3
4
5

387 .............................. – informasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr
kompleksidir. Cümlәni tamamlayın

•

informasiya sistemlәri
informasiya tәhlükәsizliyi
informasiya kodlaşdırılması
informasiyanın müdafiәsi
informasiya texnologiyaları

388 .......................... dedikdә informasiyanın vә dәstәklәnәn infrastrukturun tәbii vә ya süni xarakterli
tәsadüfi vә ya qabaqcadan düşünülmış tәsirlәrdәn qorunması başa düşülür. Cümlәni tamamlayın

•

informasiya kodlaşdırılması
informasiya sistemlәri
informasiya texnologiyaları
informasiyanın müdafiәsi
informasiya tәhlükәsizliyi

389 ...................... dedikdә şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin balanslaşdırılmış maraqları ilә informasiya
sferasında tәyin olunan milli maraqların qorunma vәziyyәti nәzәrdә tutulur. Cümlәni tamamlayın.

•

informasiya kodlaşdırılması
informasiyanın müdafiәsi
informasiya tәhlükәsizliyi
informasiya sistemlәri
informasiya texnologiyaları

390 Asimmetrik kriptoqrafiyada neçә açardan istifadә olunur

•

3
2
6
5
4

391 İnformasiya sahәsindә hәdәlәrin üçüncü kateqoriyasına aid edilir:

•

kәnar şәxslәrin qanunauyğun olmayan icazәsiz tәsir¬lәrinin hәdәlәri.
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr;
yalnız mәxfi vә ya gizli şәrtlәr daxilindә yayılması mümkün olan mәhdud daxilolma.
informasiya mühitindә sәrbәst yayılan açıq daxilolma;
yalan mәlumatın, yararsız vә yanlış informasiyanın tәsir hәdәlәri;

392 İnformasiya sahәsindә hәdәlәrin ikinci kateqoriyasına aid edilir:
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•

informasiya mühitindә sәrbәst yayılan açıq daxilolma;
yalan mәlumatın, yararsız vә yanlış informasiyanın tәsir hәdәlәri;
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr
kәnar şәxslәrin qanunauyğun olmayan icazәsiz tәsir¬lәrinin hәdәlәri.
yalnız mәxfi vә ya gizli şәrtlәr daxilindә yayılması mümkün olan mәhdud daxilolma.

393 İnformasiya sahәsindә hәdәlәrin birinci kateqoriyasına aid edilir:

•

yalan mәlumatın, yararsız vә yanlış informasiyanın tәsir hәdәlәri;
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr
informasiya mühitindә sәrbәst yayılan açıq daxilolma;
yalnız mәxfi vә ya gizli şәrtlәr daxilindә yayılması mümkün olan mәhdud daxilolma.
kәnar şәxslәrin qanunauyğun olmayan icazәsiz tәsir¬lәrinin hәdәlәri.

394 İnformasiyanın icazә verilmәmiş daxillmalardan müdafiәsidir. Bu ifadә informasiya tәhlükәsizliyinin
tәrkib hissәlәrinin hansına aiddir

•

Tamlıq
Möhkәmlik
Mәxfilik
Mümkünlük
Sistemlilik

395 İnformasiyanın aktuallığı vә uyuşqanlığı, dağıdılmadan vә icazәsiz dәyişikliklәrdәn müdafiәsidir. Bu
ifadә informasiya tәhlükәsizliyinin tәrkib hissәlәrinin hansına aiddir,

•

Mәxfilik
Tamlıq
Sistemlilik
Mümkünlük
Möhkәmlik

396 Qәbul oluna bilәn vaxta tәlәb olunan informasiyanın alınmasının mümkünlüyüdür. Bu ifadә informasiya
tәhlükәsizliyinin tәrkib hissәlәrinin hansına aiddir

•

Mәxfilik
Tamlıq
Sistemlilik
Mümkünlük
Möhkәmlik

397 Aşağıdakı tәdbirlәr parol mühafizәsinin etibarını artırmağa xeyli imkan verir:

•

variantların hamısı
parollar faylına icazәnin mәhdudlaşdırılması;
parolun fәaliyyәt müddәtinin idarә olunması, onların vaxtaşırı dәyişdirilmәsi;
texniki mәhdudiyyәtlәr
sistemә uğursuz daxilolma cәhdlәrinin mәhdudlaşdırılması;

398 Müәssisәdә istifadә edilәn sistem vә vasitәlәrdәn asılı olaraq informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinin
tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәrdәn hansı aid deyil

•

texniki mәhdudiyyәtlәr
informasiyanın kriptoqrafik mühafizәsi siyasәti;
fiziki tәhlükәsizlik siyasәti;
mәsafәdәn giriş siyasәti;
şәxsi heyәtin tәhlükәsizliyi siyasәti;
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399 Müәssisәdә istifadә edilәn sistem vә vasitәlәrdәn asılı olaraq informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinin
tәrkibinә aşağıdakı bölmәlәrdәn hansı aid deyil

•

texniki mәhdudiyyәtlәr
giriş hüquqlarının verilmәsi siyasәti;
parollardan istifadә siyasәti;
informasiya risklәrinin idarә edilmәsi siyasәti;
antivirus tәhlükәsizliyi siyasәti;

400 Azәrbaycan Respublikasında Prezident rabitәsini hansı dövlәt qurumu hәyata keçirir

•

Prezident aparatı
Milli Tәhlükәsizlik nazirliyi
Rabitә vә informasiya texnologiyaları nazirliyi
Xüsusi Dövlәt Mühafizә xidmәti
Daxili İşlәr nazirliyi

401 Rәqәmsal imza alqoritmlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

ISO 17799
ECDSA
QOST R 34.102001
Şnorr
ElGamal

402 Rәqәmsal imza alqoritmlәrinә misal olaraq göstәrmәk olar

•

Variantların hamısı
ECDSA
DSA
RSA
ElGamal

403 ....... vasitәsi ilә ikinci tәrәf әmin olur ki, subyekt doğrudan da özünü qәlәmә verdiyi şәxsdir. Bu proses
aşağıdakılardan hansına aiddir

•

variantlar arasında doğru cavab yoxdur
İdentikasiya
Kriptoqrafiya.
Autentikasiya
Mәxfilik

404 Qanunvericilik sәviyyәsinin funksiyalarına aid deyil

•

inzibati tәdbirlәr
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk;
İnformasiya tәhlükәsizliyi probleminin vacibliyini hәr zaman qeyd etmәk;
İnformasiya tәhlükәsizliyinin pozucularına qarşı neqativ münasibәt yaratmaq vә onu dәstәklәmәk;
tәhsil fәaliyyәtini koordinasiya etmәk.

405 İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunması problemi kompleks tәrkib hissәlәrinә aid deyil

•

tәhsil fәaliyyәti
tәşkilati tәdbirlәr
inzibati tәdbirlәr
qanunvericilik tәdbirlәri
proqramtexniki tәdbirlәr

406 Obyektә münasibәtinә görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür

•
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•

daxili, xarici
maddi, mәnәvi
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
aktiv, passiv

407 Tәsir xarakterinә görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür

•

daxili, xarici
maddi, mәnәvi
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
aktiv, passiv

408 Vurulmuş ziyanın xarakterinә görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür

•

daxili, xarici
maddi, mәnәvi
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
aktiv, passiv

409 Meydana çıxma sәbәblәrinә görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür

•

daxili, xarici
maddi, mәnәvi
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
aktiv, passiv

410 Baş vermә ehtimalına görә tәhlükәlәr neçә yerә bölünür

•

daxili, xarici
maddi, mәnәvi
tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr
çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı
aktiv, passiv

411 Tәhlükәlәr hansı әlamәtinә görә tәsnif olunur

•

variantların hamısı doğrudur
Vurulmuş ziyanın xarakterinә görә
Meydana çıxma sәbәblәrinә görә
Baş vermә ehtimalına görә
Obyektә münasibәtinә görә

412 Mәlumatların çevrilmәsinin müәyyәn üsuludur. Bu proses aşağıdakılardan hansına aiddir

•

variantlar arasında doğru cavab yoxdur
İdentikasiya
Kriptoqrafiya.
Autentikasiya
Mәxfilik

413 Bundan әlavә dölәt orqanlarının fövqәladә hallardә etibarlı radiorabitә әlaqәsini tәmin etmәk üçün
Xüçusi Rabitә tәrәfindәn hansı standart yaradılmışdır
X.800 tövsiyәlәri
«Narıncı kitab»

•
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•

TETRA
ISO 17799
ISO 15408 («Ümumi meyarlar»)

414 Dövlәt orqanlarının İnternet resurslarının yerlәşdirilmәsi, hәmçinin bu qurumların internet şәbәkәsinә
çıxışı Xüsusi Rabitә vә İnformasiya Tәhlükәsizliyi departamenti tәrәfindәn yaradılmış hansı şәbәkәsi vasitәsi
ilә tәmin olunur,,

•

ARPANET
LOKAL
DELTATELEKOM
SEMANTİK
AZSTATENET

415 İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinә daxil olan sәnәdlәri müәyyәn iyerarxiya şәklindә tәsvir etmәk olar:
4cü sәviyyә  ....

•

xüsusi informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtlәri (mәsәlәn, antivirus siyasәti, parol siyasәti, İnternetdәn istifadә siyasәti
vә s.);
rәhbәrliyin münasibәti bәyan edilir vә informasiya tәhlükәsizliyinin idarә edilmәsinә yanaşma müәyyәn edilir,
informasiya tәhlükәsizliyi anlayışı, onun әsas mәqsәdlәri vә tәsir dairәsi müәyyәn edilir, qiymәtlәndirmәnin
strukturu vә risklәrin idarә edilmәsi daxil olmaqla nәzarәtin mәqsәdlәri vә mexanizmlәri müәyyәn etmәk üçün
әsas müddәalar ehtiva olunur.
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk, tәhsil fәaliyyәtini koordinasiya etmәk.
vәzifә tәlimatları (bu sәnәdlәrdә qısaca göstәrmәk olar ki, “...ххх... administratorunun vәzifәlәrinin yerinә
yetirilmәsi №....li reqlamentin әsasında hәyata keçirilir.”
prosedurlar (reqlamentlәr) – istismar üzrә tәlimatlar;

416 İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinә daxil olan sәnәdlәri müәyyәn iyerarxiya şәklindә tәsvir etmәk olar:
3cü sәviyyә  ....

•

rәhbәrliyin münasibәti bәyan edilir vә informasiya tәhlükәsizliyinin idarә edilmәsinә yanaşma müәyyәn edilir,
informasiya tәhlükәsizliyi anlayışı, onun әsas mәqsәdlәri vә tәsir dairәsi müәyyәn edilir, qiymәtlәndirmәnin
strukturu vә risklәrin idarә edilmәsi daxil olmaqla nәzarәtin mәqsәdlәri vә mexanizmlәri müәyyәn etmәk üçün
әsas müddәalar ehtiva olunur.
vәzifә tәlimatları (bu sәnәdlәrdә qısaca göstәrmәk olar ki, “...ххх... administratorunun vәzifәlәrinin yerinә
yetirilmәsi №....li reqlamentin әsasında hәyata keçirilir.”
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk, tәhsil fәaliyyәtini koordinasiya etmәk.
prosedurlar (reqlamentlәr) – istismar üzrә tәlimatlar;
xüsusi informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtlәri (mәsәlәn, antivirus siyasәti, parol siyasәti, İnternetdәn istifadә siyasәti
vә s.);

417 İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinә daxil olan sәnәdlәri müәyyәn iyerarxiya şәklindә tәsvir etmәk olar:
2ci sәviyyә  ....

•

rәhbәrliyin münasibәti bәyan edilir vә informasiya tәhlükәsizliyinin idarә edilmәsinә yanaşma müәyyәn edilir,
informasiya tәhlükәsizliyi anlayışı, onun әsas mәqsәdlәri vә tәsir dairәsi müәyyәn edilir, qiymәtlәndirmәnin
strukturu vә risklәrin idarә edilmәsi daxil olmaqla nәzarәtin mәqsәdlәri vә mexanizmlәri müәyyәn etmәk üçün
әsas müddәalar ehtiva olunur.
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk, tәhsil fәaliyyәtini koordinasiya etmәk.
vәzifә tәlimatları (bu sәnәdlәrdә qısaca göstәrmәk olar ki, “...ххх... administratorunun vәzifәlәrinin yerinә
yetirilmәsi №....li reqlamentin әsasında hәyata keçirilir.”
prosedurlar (reqlamentlәr) – istismar üzrә tәlimatlar;
xüsusi informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtlәri (mәsәlәn, antivirus siyasәti, parol siyasәti, İnternetdәn istifadә siyasәti
vә s.);

418 İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinә daxil olan sәnәdlәri müәyyәn iyerarxiya şәklindә tәsvir etmәk olar:
1ci sәviyyә  ....

•
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•

rәhbәrliyin münasibәti bәyan edilir vә informasiya tәhlükәsizliyinin idarә edilmәsinә yanaşma müәyyәn edilir,
informasiya tәhlükәsizliyi anlayışı, onun әsas mәqsәdlәri vә tәsir dairәsi müәyyәn edilir, qiymәtlәndirmәnin
strukturu vә risklәrin idarә edilmәsi daxil olmaqla nәzarәtin mәqsәdlәri vә mexanizmlәri müәyyәn etmәk üçün
әsas müddәalar ehtiva olunur.
vәzifә tәlimatları (bu sәnәdlәrdә qısaca göstәrmәk olar ki, “...ххх... administratorunun vәzifәlәrinin yerinә
yetirilmәsi №....li reqlamentin әsasında hәyata keçirilir.”
resursları tәdqiqatların әn mühüm istiqamәtlәrindә cәmlәşdirmәk, tәhsil fәaliyyәtini koordinasiya etmәk.
prosedurlar (reqlamentlәr) – istismar üzrә tәlimatlar;
xüsusi informasiya tәhlükәsizliyi siyasәtlәri (mәsәlәn, antivirus siyasәti, parol siyasәti, İnternetdәn istifadә siyasәti
vә s.);

419 Asimmetrik şifrlәmә alqoritmlәrinә misal olaraq aşağıdakı alqoritmlәrini göstәrmәk olar A. RSA 2.
Skipcack 3. ElGamal 4. CAST, Blowfish 5.Şnorr

•

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

420 İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәrkib hissәlәri aşağıdakılardan hamsıdır, 1. Mümkünlük 2.Sistemlilik 3.
Tamlıq 4.Möhkәmlik 5. Mәxfilik

•

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

421 Pozulmaların aşağıdakı növlәrinә çox teztez tәsadüf edilir: 1.proqram mәhsullarının kompakt disklәrә
yazılması yolu ilә onların saxta nüsxәlәrinin hazırlanması vә yayılması; 2. informasiya mühitindә sәrbәst
yayılan açıq daxilolma; 3.qeyrileqal nüsxәlәrin sәrt disklәrә yazılması vә bu cür proqram tәminatı ilә
kompyuterlәrin satışı; 4. yalnız mәxfi vә ya gizli şәrtlәr daxilindә yayılması mümkün olan mәhdud
daxilolma. 5.yayılma üçün beynәlxalq rabitә kanalları istisna olmaqla telekommunikasiya vasitәlәrindәn
istifadә.

•

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

422 Elektron Pul sisteminin inkişafına tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

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

423 Autentlfikasiya

•

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

424 CHIPS  bir sira kommersiya banklarına mәnsub olan
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•

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

425 BankONet bankinq proqram tәminatının funksiyalarmı bölmәk olar

•

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

426 BankOline xidmәtinin fәrqli cәhәti

•

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
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

427 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar

•

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

428 Plastik kartlarla ödәmәlәrә alternativ olan ödәmә sistemi

•

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

429 әn geniş yayılmış sertifikasiya mәrkәzlәri

•

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

430 Cash@Will fiınksional moduldan ibarәtdir yerli vә xarici valyuta alәtlәrinin yığımını, müştәrilәr haqda
mәlumatların toplanmasını ödәniş xidmәtlәrini әhatә edir elastik idarәetmәdir müştәrilәr haqda mәlumatların
toplanmasını Dvidentlәrin idarә olunması

•

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

431 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin çatışmazlıqlarından biridir:

•

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

432 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

433 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?

•

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

434 İnteraktiv bazarları başqa cur necә adlandırırlar?

•

Elektron hab
Auksion
İnformasiya brokeri
Bazar cәmlәşdiricisi
Virtual mağaza

435 İnteraktiv birja nәdir?

•

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

436 Aqreqator nәdir?

•

Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәzmunu vә ya qoşmaları toplayır vә başqa şirkәtlәrә yenidәn satır
Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır
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

437 Rәqәmsal mәhsulun çatdırılması nә demәkdir?

•

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
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•

Proqram tәminatını, multimedia vә digәr kompüter mәhsullarını İnternet vasitәsi ilә satır vә çatdırır

438 Virtual birlik nәdir?

•

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

439 Sindikator nәdir?

•

Elә bir alqısatqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar hәmin sistem çәrçivәsindә bir çox tәdarükçülәrdәn mal ala bilirlәr
Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual görüş yerini tәmin edir
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

440 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznesmodelini göstәrin:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
Bazar cәmlәşdiricisi
İnformasiya brokeri
Auksion
Kontent tәdarükçüsü

441 Elektron ödәniş sistemlәrinә aiddir:

•

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

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

•

Visa Classic
Platinum
Gold карта
Mastercard
Titanium

443 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

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

444 İnternetmağaza nәdir

•

Vitrini İnternet vasitәsilә malları tanıtmağa xidmәt edәn mağazadır
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
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445 Elektron pullar sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amili göstәrin:

•

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

446 Elektron kommersiyanın biznes modelini göstәrin:

•

Bütün cavablar doğrudur
Әks auksion
İnteraktiv birja
Әmәliyyat brokeri
Virtual mağaza

447 İnternetmarketinqin çatışmamazlıqları

•

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

448 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı email reklama aid deyil?

•

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

449 İnternetmağaza aşağıdakı mәqsәdlәr üçün yaradılmışdır?

•

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

450 Elektron ticarәtdә bu mәsәlәlәrdәn hansıları tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir?

•

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

451 Elektron ticarәt dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

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

452 Maliyyә portalı
Istifadәçilәrә tele¬konfranslar tәklif edir
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•

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

453 Elektron auksion

•

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

454 Aqreqator

•

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

455 Portallar bölünür

•

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

456 Mәhdud istifadәçilәr dairә¬sinә xidmәt edәn portallar bölünür

•

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

457 Kommersiya әlaqәlәndiricilәri

•

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

458 Texnologiya tәminatçıları

•

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

459 Elektronkom¬mersiyanın әn geniş inkişaf etmiş sahәsi

•

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

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

•

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

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

•

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

462 İstifadәçi nәyin kömәyi ilә bu kataloqları nәzәrdәn keçirir1

•

informasiya portalının
elektron blankların
satış kompaniyasının
Web sәhifәnin
brauzerin

463 Satışkom¬¬pa¬ni¬yasının Websәhifәsi hansı rolu oy¬nayır

•

dizayn
poçt kataloqu
satış reklamı
satış mәrkәzi
marketing

464 Xidmәtlәrin interaktiv tәdarükçüsü hansı fәaliyyәti yerinә yetirir?

•

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

465 Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstәrin:

•

B2G
C2Q
C2C
B2A
B2B

466 Elektron biznes terminindәn nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

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

•

Regional şәbәkә
Ekstranet
İntranet
Lokal şәbәkә
Qlobal şәbәkә

468 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

469 Elektron bazar nәdir?

•

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

470 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?

•

2
4
6
3
5

471 Kriptoqrafiya zamanı neçә açardan istifadә edilir?

•

2
4
6
3
5

472 Portallar neçә yerә bölünür?

•

6
4
2
3
5

473 Elektron mağazanın quruluşu neçә mexanizmdәn ibarәt olur?

•

6
4
2
3
5

474 Elektron kommersiya bazarında neçә növ xidmәt mövcuddur?
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•

6
4
2
3
5

475 BackOffice nәdir?

•

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

476 FrontOffice nәdir?

•

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

477 CWA 141671 (mart 2003) stantartına aiddir, 2

•

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;

478 CWA 141672 (mart 2002) stantartına aiddir, 2

•

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;
elektron imza sertifikatlarının idarә olunması üzrә etibarlı sistemlәrin tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr
elektron imza açarları üzrә sertifikatlaşdırma xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün tәlәblәr
Elektron imzanın dövlәt sektorunda istifadә olunmasına dair әlavә tәlәblәr

479 Avtomatlaşdırımış vergi idarәetmә sistemi prinsiplәrinә aid deyil, 2

•

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

480 CWA 14169 (mart 2002) stantartına aiddir, 2

•

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

•

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

482 Vergi sistemindә avtomatlaşdırma obyektlәri neçә sәviyyә üzrә qruplaşdırılır : 1

•

3
2
6
5
4

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

•

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

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

•

TELNET
FTP
USENET
WAIS
GOPHER

485 Elektron poçt hansı üstünlüklәrә malikdir?

•

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

486 Marker nәdir?

•

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

487 Qovşaq nәdir?

•

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

488 Şәbәkәnin topologiyası nәdir?
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•

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

489 İşçi stansiya  ...

•

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

490 Ötürmә vasitәlәri...

•

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

491 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

492 HTML (Hypertext Markup Language) nәdir?

•

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

493 Metaaxtarış sistemlәrinә aid olanı seçin:

•

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

494 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

SMTP
HTTP
FTP
TCP/İP
HTML

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

•

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

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

•

Mürәkkәb
Indeksli
Metaaxtarış
İxtisaslaşmış
Sadә

497 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

498 Mәlumatların qәbul edilmәsi protokoludur:

•

SMTP
HTTP
FTP
POP
HTML

499 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

SMTP
HTTP
FTP
TCP/İP
HTML

500 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nәdir?

•

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

501 Hipermәtnlәrә baxmaq üçün nә¬zәrdә tutulmuş proqram deyil:

•

MS Frontpage
Google Xrome
Firefox Mozilla
Opera
İnternet Naviqator

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

•

Çox böyük hәcmli mәtn
Hipermәtn
Qarığıq mәtn
Qarığıq mәtn
Çox böyük hәcmli sәnәd
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503 Hipermәtnlәrin tәşkili üçün nә¬zәrdә tutulmuş proqramdır:

•

MS Frontpage
Google Xrome
Firefox Mozilla
Opera
İnternet Naviqator

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

•

WWW
Usenet
Telnet
FTP
Gopher

505 Usenet telekonfrasları nәdir?

•

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

506 Telnet nәdir?

•

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

507 WAİS (Wide Area İnformation Servers) nәdir?

•

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

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

•

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

509 FTP (File Transfer Protocol) nәdir?

•

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

510 Elektron poçt ünvanında @ işarәsindәn sonra nә yazılır?
istifadәçinin IPünvanı

•
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•

serverin adı
topologiyanin növü
serverin kodu
istifadәçinin adı

511 Internet xidmәtlәrinә aiddir:

•

OLE
Plug and Play
Usenet
SMTP
Token Ring

512 Internet xidmәtlәrinә aid deyil:

•

Internet Explorer
Telnet
Usenet
FTP
Email

513 Token Ring şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

qarışıq
ierarxik
şin
ulduz
halqa

514 Ethernet şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

qarışıq
ierarxik
şin
ulduz
halqa

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

•

şin, ierarxik, ağac
ulduz, qarişiq, ierarxik
şin, ulduz., halqa
şin, qarişiq, ağac
şәbәkә, ulduz, halqa

516 Arcnet şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

qarışıq
ierarxik
şin
ulduz
halqa

517 Şәbәkә qov¬şaq¬larının rabitә kanalları ilә mәntiqi birlәşmә sxemi necә adlanır?

•

Topologiya
Relyasiya modeli
Şәbәkә modeli
Kommunikasiya
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Abonent sistemi

518 İstifadәçilәrә tәqdim olu¬nan şәbәkә resurslarının mәnbәyi olan kompyuterlәr qlobal şәbәkәlәrә
.............. va¬si¬tәsilә qoşulur.

•

işçi stansiya
drayverlәr
serverlәr
brauzerlәr
provayderlәr

519 ............ arxitekturası şәbәkәdә kompyuterlәrin qarşılıqlı tәsir modelidir.

•

müştәriserver
mәsәlәişçi stansiya
mәnbә  qәbuledici
faylserver
abonent – kompyuter

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

•

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

521 Kompyuter şәbәkәlәri hansı struktur әsasında qurulmuşdur?

•

halqa
qarışıq
ierarxik
relyasiya
ulduz

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

•

beynәlxalq
regional
lokal
qlobal
korporativ

523 LAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

beynәlxalq
regional
lokal
qlobal
korporativ

524 MAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

yerli
regional
lokal
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qlobal
korporativ

525 Hansı mülahizә doğrudur? 1. Qlobal şәbәkә müxtәlif ölkәlәrdә, qitәlәrdә yerlәşәn abonentlәri birlәşdirir
2. Ötürücü verilәnlәri qәbul edәn, qәbuledici isә veri¬lәn¬lәri ötürәn qurğudur 3. Fiziki ötürücü mühit
verilәnlәrin ötürülmә apa¬ra¬turası vә elektrik siqnallarının ötürüldüyü fәza vә ya rabitә xәt¬lәridir 4.
İstәnilәn kommunikasiya şәbәkәsi yalnız ötürücünü vә qәbuledicini özündә saxlayır

•

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

526 WAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

yerli
regional
lokal
qlobal
korporativ

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

•

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

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

•

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

529 Birranqlı şәbәkәlәrin çatışmazlıqlarından biridir:

•

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

530 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin üstünlüklәridir:

•

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

531 Stansiya nәdir?
istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompyuter
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•

informasiyanın qәbulu funksiyasını yerinә yetirәn aparatura
informasiyanın qәbulu vә ötürülmәsi funksiyalarını yerinә yetirәn aparatura
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsi
istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompyuter

532 Server nәdir?

•

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

533 11. STB Card sisteminin funksiyasıdır:

•

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

534 10. Visa sisteminin kartları neçә mühafizә sәviyyәsinә malikdirlәr:

•

8
4
6
5
7

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

•

SSL
CVV2/ CVC2
POS
VAN
EVM

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

6. Satış nöqtәsindә hesablama sistemi terminalı ilә bankın kompüteri arasında ötürülәn informasiyanın mühafizәsi
zamanı tәtbiq olunur, tranzaksiyanın şifrәlәnmәsi açarı öncәki açarın vә tranzaksiyaların parametrlәrinin şәklinin
birtәrәfli dәyişdirilmәsi yolu ilә hesablanır. Bu ifadә kriptosisteminin hansı növünә aiddir?
tranzaksiya açarı metodu
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
baza/seans açarlar metodu
çıxarılmış açar metodu
açıq açarlar metodu

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

•

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

541 Biometrik göstәricilәrә aiddir:

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
Yazı xәttinin tanınması
Sәsin tanınması
Barmaq çapı
Gözün tanınması

542 Bank vasitәsilә ödәmәlәr hansılardır?1. Çek ödәmә 2. Mobile Banking 3. Plastik kartlar vasitәsilә
ödәmәlәr 4. Nağd pulla bankinq 5. Elektron ödәmә sistemlәri

•

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

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

•

2,3
1,4
1,2
1,3
2,4
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544 İOTP protokolunun funksiyası:

•

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

545 SSL protokolunun funksiyası:

•

informasiyanı ötürülmәsi
informasiyanın işlәnmәsi
informasiyanın emalı
informasiyanın saxlaması
informasiyanın mühafizәsi

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

•

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

547 Azәrbaycanda yerli Banklar tәrәfindә tәklif olunan Ebankinq xidmәtlәrinә aiddir:

•

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

548 Biometrik göstәricilәrin neçә növü vardır?

•

2
4
6
3
5

549 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

550 Distent bank xidmәti texnologiyalarına aid deyil:

•

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

551 Elektron cib kisәsi hansı informasiyanı özündә saxlayir?

•
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•

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

552 Elektron ödәmә sistemlәrinә aiddir:

•

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

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

•

Titanium
Platinum
Gold kаrtа
Mastercard
Visa Classic

554 Şifrәlәmә sistеmin neçә vә hansı formalarda hәyata keçirilir?

•

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

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

•

Autеntifikаsiyа
Tаmlıq
Mәхfilik
Kriptоqrаfiyа
Аlqоritm

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

•

Autеntifikаsiyа
Kriptоqrаfiyа
Mәхfilik
Tаmlıq
Аlqоritm

557 Prоsеdur funksi¬yаsı nәdir?

•

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

558 Avtоrizаsiyа funksiyаsı nәdir?
cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil.
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•

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

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

•

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

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

•

Mastercard
Smаrtkаrt
Platinum
Visa Classic
Gold kаrtа

561 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 3cü tipinә aiddir:

•

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

562 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 2ci tipinә aiddir:

•

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

563 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 1ci tipinә aiddir:

•

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

564 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin neçә tipi mövcuddur?

•

4
3
5
6
2
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565 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin növlәri hansılardır? 1. mәlumаtlаrın mübаdilәsi 2. girişçıxış әmәliyyаtlаrı
3. ödәmә hеsаblаrı 4. pul vәsаitlә¬rinin еlеktrоn köçürmәlәri

•

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

566 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin neçә növü mövcud¬dur?

•

5
4
2
3
6

567 IntеrnеtBаnk sistеminin funksiyаlаrıdır:

•

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

568 1. Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir:

•

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

569 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır:

•

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

570 Emissiya mәrkәzinin (emitent) funksiyasıdır:

•

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

571 Ekvayrinq mәrkәzinin funksiyasıdır:

•

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

572 Mәrkәzi inzibati orqanın funksiyasıdır:

•

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

573 Virtual mağazanın tәhlükәsizlik kodu hansıdır?

•

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

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

•

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

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

•

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

576 19. Onlayn tranzaksiyanın funksiyasına aiddir:

•

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

577 Oflayn tranzaksiyanın funksiyasıdır:

•

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

578 17. Emissiya mәrkәzinin (emitent) funksiyasıdır:

•
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•

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

579 16. Ekvayrinq mәrkәzinin funksiyasıdır:

•

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

580 15. Mәrkәzi inzibati orqanın funksiyasıdır:

•

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

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

•

zamin
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti
emitent

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

•

zamin
ekvayer
prosessinq mәrkәzi
zәmanәtin limiti
emitent

583 12. Ekvayer nәdir?

•

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

584 3. Elektron verilәnlәrin mühafizәsi sistemidir:
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•

SSL
CVV2/CVC2
TCP/IP
VAN
EVM

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

•

SSL
CVV2/CVC2
TCP/IP
VAN
EVM

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

•

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

587 1. Virtual mağazanın tәhlükәsizlik kodu hansıdır?

•

SSL
CVV2/CVC2
TCP/IP
VAN
EVM

588 İnformasiya mәhsulları vә xidmәtlәri bazarının sektoru deyil:

•

istehsalçı informasiyası
işçi informasiya
informasiya sistemlәri vә vasitәlәri
tәhsil xidmәtlәri
mütәxәssis üçün informasiya

589 Müasir cәmiyyәtdә informasiya xidmәtlәri üçün әsas informasiya mәnbәyi ......

•

informasiya sistemidir
verilәnlәr bazasıdır
informasiya resursudur
informasiya prosesidir
biliklәr bazasıdır

590 İnformasiya xidmәti nәdir?

•

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

591 Müәyyәn qrup obyektlәrin vәziyyәtini әks etdirәn, informasiyanın formalaşması, yığılması, saxlanması,
axtarışı, işlәnilmәsi vә ötürülmәsi proseslәrini yerinә yetirәn sistemә ....... deyilir.

•

86/102

22.12.2016

•

infromasiya sistemi
informasiya texnologiyası
kompüter şәbәkәsi
әmәliyyat sistemi
kompüter sistemi

592 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

informasiya sistemlәrindәki sәnәdlәr vә sәnәd massivlәri
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
vеrilәnlәr bazasını vә biliкlәri özündә saхlayan sәnәdlәşdirilmiş infоrmasiyadan ibarәt tоplu
informasiya proseslәrini yerinә yetirәn sistem

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

•

informasiya xidmәti
informasiya sistemi
informasiya prosesi
informasiya toplusu
informasiya resursları

594 İndustrial cәmiyyәtdә resurs növü deyil:

•

әmәk
maddi
informasiya
tәbii
maliyyә

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

•

informasiya istehlakı
informasiya texnologiyası
informasiya proseduru
informasiya prosesi
informasiya sistemi

596 Başvermәnin dövriliyinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

597 Stabillik dәrәcәsinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

598 İdarәetmә sisteminә mәxsusluğuna görә informasiyanın növü deyil:

•

ilkin infor¬ma¬siyadan formalaşan informasiya
idarәedәn altsistemin informasiyası
87/102

22.12.2016

idarәedici altsistemin informasiyası
xarici mühit haqqında informasiya
mәqsәdli altsistem haqqında informasiya

599 Maşın emalında tәyinatına görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
giriş, çıxış
daxili, xarici
mәqsәdli altsistem haqqında informasiya
ilkin infor¬ma¬siyadan formalaşan informasiya

600 Başvermә mәrhәlәlәrinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

601 Ötürmә formasına görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

602 Tәsvir üsuluna görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

603 İstifadә olunma xarakterinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

604 İdarәetmә sisteminin sәviyyәsinә görә informasiyanın növü deyil:

•

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

605 Sorğuya nәzәrәn informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

mәtni, qrafik, sәsli
elmi, metodik, kommersiya, statistik, tәdris
verbal, qeyriverbal
gündәlik, hәftәlik, rüblük, aylıq, kvartal
relevant, münasib
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606 İnformasiyanın ötürülmәsinin ümumi sxeminә aiddir:1. informasiyanın mәnbәyi 2. informasiya
istehlakçısı 3. informsiya texnologiyası 4. informasiya sistemi 5. informasiya prosesi

•

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

607 İnformasiyanın dayanıqlılıq xassәsi nәyi ifadә edir?

•

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

608 İnformasiyanın reprezentativlik xassәsi nәyi ifadә edir?

•

istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılmasını
tәsvir olunan obyektin vә ya ha¬disәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılması
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu¬matın mәzmununun tamlığını

609 İnformasiyanın aktuallıq xassәsi nәyi ifadә edir?

•

baş vermә zamanından vә informasiyanın dina¬mikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dә¬yәrlilik
dәrәcәsini
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu¬matın mәzmununun tamlığını
istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
tәsvir olunan obyektin vә ya ha¬disәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılmasını

610 İnformasiyanın dәyәrlilik xassәsi nәyi ifadә edir?

•

istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
baş vermә zamanından vә informasiyanın dina¬mikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dә¬yәrlilik
dәrәcәsini
tәsvir olunan obyektin vә ya ha¬disәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün informasiyanın mühümlüyünü
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu¬matın mәzmununun tamlığını

611 İnformasiyanın dәyәrlilik xassәsi nәyi ifadә edir?

•

istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
baş vermә zamanından vә informasiyanın dina¬mikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dә¬yәrlilik
dәrәcәsini
tәsvir olunan obyektin vә ya ha¬disәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün informasiyanın mühümlüyünü
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlu¬matın mәzmununun tamlığını

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

•

informasiya sistemi
informasiya
verilәnlәr
bilik
informasiya prosesi
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613 Bilik nәdir?

•

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

614 Hansı fakt doğru deyil?

•

Bilik hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә ideyaların
tәsviridir.
İnformasiya әtraf alәm haqqında informasiyanın özü alınana qәdәr mövcud olmayan yeni mәlumatlardır.
İnformasiya maddi daşıyıcılarda işarә vә siqnallar for¬masında tәsvir olunsa da, o, maddi deyil.
İnformasiya әtraf mühit haqqında, adә¬tәn, saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar toplusudur.
İşarәlәr vә siqnallar informasiyanı yalnız başa düşmә vә tanıma qabiliyyәti olan istifadәçi üçün tәsvir edir.

615 Verilәnlәr nәdir?

•

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

616 Hansı variantda informasiyanın tәrifi düzgün verilmәmişdir?

•

tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, pred¬metlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlu¬mat¬lardır.
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan mә¬lumatlardır
real alәmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat әks etdirәn tәsәvvürlәrin, nәzәri quruluş vә anlayışların
mәcmusudur.
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan siqnallardır
strukturun tәşkilinin mürәkkәblik ölçü¬südür

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

•

maliyyә
energetik
tәbii
әmәk
maddi

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

•

әmәk
tәbii
maliyyә
energetik
maddi

619 İTnin komponenti olan İTmәhsullara aid olan sıranı göstәrin:

•

verilәnlәr bazası, interaktiv xidmәtlәr, informasiya axtarışarayış sistemlәri, vebportal, kommunikasiya vasitәlәri
telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә inteqrasiyası, informasiya axtarışarayış sistemlәri, dizayn, reklam,
marketinq
90/102

22.12.2016

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

620 İTnin komponenti olan İTxidmәtlәrә aid olan sıranı göstәrin:

•

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

621 İTnin komponenti olan İTxidmәtlәrә aid olan sıranı göstәrin:

•

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

622 Texnoloji prosesә aid olmayan mәrhәlәni göstәrin:

•

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

623 Texnoloji prosesә aid olmayan mәrhәlәni göstәrin:

•

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

624 İnformasiyanın alındığı andan onun emalının nәticәsi alınana qәdәr yerinә yetirilәn qar¬¬şılıqlı әlaqәli
әmәliyyatların nizamlanmış ardıcıllığı necә adlanır?

•

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

625 İnformasiya texnologiyasına aid olmayan komponenti göstәrin:

•

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

626 Doğru olmayan mülahizәni göstәrin:
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•

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

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

•

informasiyanın tәhlükәsizliyi
informasiya mübadilәsi
informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
informasiya tәminatı

628 Doğru olmayan mülahizәni göstәrin:

•

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

629 İnformasiya mәhsulu nәyin emalından alınır?

•

mәlumatın
maddi mәhsulun
biliyin
verilәnlәrin
informasiyanın

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

•

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

631 İTnin realizasiya vasitәlәrinin qurulması vasitәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

informasiyalaşdırma vasitәlәrinin istifadәçilәrlә “dost¬luğu”
informasiyadan kollektiv istifadә
informasiya sisteminin qurulması
informasiyanın emalının fәrdilәşdirilmәsi
qәrar qәbuletmә prosesindә informasi¬yalaş¬dırma vasitәlәrinin qurulması

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

•

texniki tәminat
informasiya istehsalı
informasiyanın mühafizәsi
informasiya texnologiyası
idarәetmә

633 İnformasiya texnologiyasında әsas tәdqiqat obyekti hansıdır?
92/102

22.12.2016

•

linqvistik vasitәlәr
insan fәaliyyәti
proqram vasitәlәri
texniki vasitәlәr
informasiya tәminatı

634 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

erqonomika
proqramlaşdırma texnologiyaları
kibernetika
sistem texnikası
hesablama sistemlәri nәzәriyyәsi

635 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

erqonomika
proqramlaşdırma texnologiyaları
normativhüquqi sәnәdlәr
sistem texnikası
verilәnlәr bazası nәzәriyyәsi

636 İTnin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

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

637 İTnin mәnbәlәri göstәrilәn sıranı seçin:

•

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

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

•

bilik
mübadilә
sistem
proses
informasiya

639 Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә istiqamәtlәndirilmiş müәyyәn әmәliyyatlar toplusu nәdir?

•

bilik
mübadilә
sistem
proses
informasiya

640 Doğru olmayan mülahizәni göstәrin:
İnformasiya texnologiyası özündә formallaşmamış yaradıcı әmәyi birlәşdirir
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•

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

641 İTnin komponenti olan tәchizata aid olan sıranı göstәrin:

•

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

642 İTnin komponenti olan proqram tәminatına aid olan sıranı göstәrin:

•

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

643 İTnin komponenti olan İTmәhsullara aid olan sıranı göstәrin:

•

sistem vә tәtbiqi proqram tәminatı, instrumental vasitәlәr, nәzarәt vә testlәşdirmә üçün proqram vasitәlәri
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, kommunikasiya vasitәlәri, istismar, tәlim vә treyninqlәr, vebsayt
vebsayt, kommunikasiya vasitәlәri, elektron kitabxana, şәbәkәdә elektron kataloq, informasiya axtarışarayış
sistemlәri
proqram tәminatının dәstәklәnmәsi, kommunikasiya vasitәlәri, istismar, tәlim vә treyninqlәr, vebsayt
verilәnlәrin saxlanma sistemlәrinin işlәnmәsi vә inteqrasiyası, telekommunikasiya xidmәtlәri, şәbәkә
inteqrasiyası, istismar

644 Şәbәkәnin idarә edilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur (Sürәt 15.05.2014 12:26:26)

•

bütün cavablar düzdür
şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü
informasiyanın tәhlükәsizliyinә tәminat
düzgün cavab yoxdur
müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü

645 Plan informasiyasına aiddir (Sürәt 15.05.2014 12:26:20)

•

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

646 Model dedikdә nәzәrdә tutulur? (Sürәt 15.05.2014 12:26:17)

•

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

647 İstifadәçi Windows XP quraşdırarkәn sәrt diskin hazirlığı mәrhәlәsindә tutumu 40 Gb olan bölmә
yaratmışdır. Formatlaşdırarkәn hansı fayl sistemini yaratmaq olar? (Sürәt 15.05.2014 12:26:13)
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•

sadalananlardan heç biri
quraşdırma zamanı belә tutumlu bölmә yaratmaq olmaz
yalnız FAT
yalnız NTFS
istәnilәn

648 BIOS proqramının işi başa çatdıqdan sonra nә baş verir? (Sürәt 15.05.2014 12:26:10)

•

әmәliyyat sisteminin yüklәnmә proseduru işә düşür
kompüter sönür
ekranda yenidәn yüklәmәnin zәruriliyi haqqında mәlumat yaranır
kompüter yenidәn yüklәnir
kompüter gözlәmә rejiminә keçir

649 İdarәetmәdә informasiyanın tәsniflәşdirilmәsi (Sürәt 15.05.2014 12:26:03)

•

genetik vә iqtisadi
funksional vә texnoloji
iqtisadi vә statik
iqtisadi vә texnoloji
funksional vә texniki

650 Dәyişkәnlik baxımından informasiyanın növlәri

•

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

651 Şәbәkәnin mәhsuldarlәğı dedikdә başa düşülür

•

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

652 Texnologiya nәdir?

•

proqram vasitәlәrinin mәcmusudur
aparat vasitәlәrinin mәcmusudur
informasiyanın ötürülmәsi üçün әlaqә vasitәlәrinin mәcmusudur
fәrdi kompüterlәrdir
qarşıya qoyulmuş mәqsәdi reallaşdırmaq üçün informasiyanın saxlanması, emalı vә verilmәsini hәyata keçirәn
vasitәlәrin, metodların vә personalın qarşılıqlı әlaqәli mәcmusudur

653 Uçot informasiyasına aiddir (Sürәt 15.05.2014 12:26:29)

•

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

654 ITnin strateji mәqsәdi ....

•

mövcud İSin dәsәtәklәnmәsidir
menecmentә uyğunlaşmaqdır
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işgüzar proseslәrin yenidәn layihәlәndirilmәsidir
yeni biznesin işlәnilmәsidir
әvvәlki proseslәr dәyişdirilmәsidir

655 Qәrar qәbuletmә prosesi nәdir?

•

insan dәrrakәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәlli üsullarını öyrәnәn proqram mәhsuludur
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması, saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün
işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr bazasıdır
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram tәminatıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiya axınlarının öyrәnilmәsi üsullarıdır
nәticәsi hәr hansı bir mәsәlәnin hәlli olan informasiyanın tәhlili prosesidir

656 Funksionallıq baxımından tәsniflәşdirilәn informasiya özündә әks etdirir

•

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

657 Modellәşdirmә dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

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

658 Qlobal şәbәkәnin әsas elementlәrininә aiddir

•

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

659 Webbrauzer deyil?

•

Safari
Moestro
Mozilla
Opera
Enternet Explorer

660 İNTERNET yaradılmışdır

•

1970
19701980
1980
1960
19601970

661 Internetin ilk prototipi yaradılmışdır

•

19701980
19601970
1960
1980
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1970

662 Sizin fikrinizcә, uk domeni nәdir?

•

Ukrayna
İngiltәrә
Rusiya
Böyük Britaniya
Koreya

663 399.TCP/IP protokolunun mahiyyәti

•

düzgün cavab yoxdur
nәzarәt protokolu
nәqliyat protokolu
seans protokolu
komunikasiya protokolu

664 Dünyada әn geniş istifadә edilәn kompüter şәbәkәsi hansıdır?

•

WWW
Yahoo
LAN
Internet
WAN

665 İNTERNET yaradılmışdır

•

IANA tәrәfindәn
ABŞ elm fondu tәrәfindәn
ABŞ müdafiyә sәnayesi tәrәfindәn
ABŞ provayder şirkәti tәrәfindәn
ABŞ müdafiyә nazirliyi tәrәfindәn

666 Texnologiya tәminatçıları

•

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

667 MS Word aşağıda sadalananlardan hansı formatda verilәnlәri saxlamağa icazә vermir?

•

doc
Düzgün cavab yoxdur
.dot
rtf
.htm

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

•

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

669 Elektronbrokerlәr

•

97/102

22.12.2016

•

mәhsulun alınıbsatılması haq¬da tәkliflәr verir
düzgün cavab yoxdur
istifadәçiyә mәhsul vә xidmәtlәrlә ta¬nış¬lıq imkanı tәşkil edәnlәr
Websәhәhifәlәri kataloqlar forma¬sında tәq¬dim edir
elektronkom¬mer¬siya bazarı iştirak¬çı¬¬ları¬nın xidmәt sahiblәri kateqo¬ri¬yasına aiddirlәr]

670 Elektron ticarәtdә bu mәsәlәlәrdәn hansıları tәhlükәsizlik vasitәlәrilә hәll edilir?

•

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

671 Ekspert sistemin (expert system) vәzifәsi nәdir?

•

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

672 Süni intellekt (Artificial intelligence) sistemi yaradılmışdır?

•

insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram tәminatıdır
biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması, saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün
işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr bazasıdır
informatikanın informasiyanın axtarışı vә emalı alqoritmlәrini öyrәnәn bölmәsidir
insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram vasitәlәrinin
mәcmusudur
informatikanın insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan bölmәsidir

673 İlk vaxtlar İNTERNETdә xidmәt vә malların ödәnişi üçün istifadә edilib

•

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

674 İnternetmarketinqin çatışmamazlıqları?

•

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

675 İnternetmağaza aşağıdakı mәqsәdlәr üçün yaradılmışdır?

•

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

676 İnternet vasitәsilә ötürmәk üçün verilәnlәri hazırlayan nәdir?

•

FTP–protokol
şin
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•

Düzgün cavab yoxdur
PHP
TCP\IP

677 Elektronkom¬mersiyanın әn geniş inkişaf etmiş sahәsi

•

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

678 Öz sahibinә eksklüziv imtiyazlar verәn әn nüfuzlu kart hansıdır?

•

Titanium
Platinum
Gold карта
Mastercard
Visa Classic

679 Şәbәkәlәrin şәffaflığı dedikdә nәzәrdә tutulur

•

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

680 Multimedia texnologiyaları nәzәrdә tutulmuşdur?

•

hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatı üçün
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı üçün
informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq üçün
videosiqnalların emalı üçün
Düzgün cavab yoxdur

681 Macrohank4 işlәnib hazırlanmışdır

•

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

682 Geniş yayılmış bankinq proqram tәminatlarına misal göstәrmәk olar

•

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

683 Kliyentserver texnologiyasına aiddir edilir

•

arıq kliyent
düzgün cavab yoxdur
uzun kliyent
xeyirxah kliyent
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xәsis kliyent

684 Macrobank proqramı yaradılmışdır

•

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

685 Etalоn modelinin (OSİ) sәviyyәlәrinә aid deyil

•

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

686 İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr hansılardır

•

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

687 Dialoq rejiminin neçә növü möccuddur

•

5
4
2
3
6

688 Ümumı halda yazılış açarlarının neçә növü mövcuddur

•

2
4
5
6
3

689 MARK1, MARK2, ADABAS, CETOP sistemlәri VBİSnin hansı modelinә aiddir

•

obyektyonlü
iyerarxiya
faset
şәbәkә
relyasiya

690 Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının 1ci üsuluna aiddir

•

mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların kompüterhesablama şәbәkәsindә
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında
optimal qaydada bölüşdürülür
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә ötürmәk üçündür
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irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb edilmәyәn әmәliyyatlar yerinә
yetirir

691 Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının hansı üsulları mövcuddur, 1.
mәrkәzlәşdirilmiş 2.şәbәkә 3. qeyri mәrkәzlәşdirilmiş 4.faset 5. iyerarxik bölgülü

•

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

692 Birmәsәlәli әmәliyyat sistemlәrinә aiddir

•

hesablama kompüter şәbәkәlәrinin meydana gәlmәsilә әlaqәdardır vә istifadәçinin hesablama şәbәkәsinin bütün
resurslarına müraciәtini tәmin etmәk üçündür.
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında
optimal qaydada bölüşdürülür
bir istifadәçinin iş prosesindә müәyyәn vaxt anında yalnız bir konkret mәsәlәnin hәlli üçün istifadә edilir
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
EHMdәn multiproqram vaxt bölgüsü rejimindә kollektiv istifadәni tәmin edir, bu zaman EHMin yaddaşında
birneçә proqram vә mәsәlәlәr olur; prosessor kompüterin resurslarını mәsәlәlәr arasında bölüşdürür

693 Proqram tәminati vasitәlәrinin yerinә yetirdiyi funksiyalardan asılı olaraq hansı tәrkib hisseleri
mövcuddur: 1. Mәlumat Bazasının İdaretmә Sistemi 2.Sistem proqram tәminatı 3. Ms Qutlook, Access 4.
TPP  mәtn cәdvәl prosessoru 5. Tәtbiqı proqram tәminatı

•

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

694 Proqramistinad TPPnin funksiyasına aiddir

•

predmet sahәsinin tәhlili, layihәlәşdirilmәsi, proqramlaşdırılması vә informasıya sisteminin istismarı
metodologiyasını özündә birlәşdirәn vә bu sistemin işlәnib hazıranma prosesinın avtomatlaşdırılması vasitәlәrinin
mәcmusu başa düşülür
alqoritm әsasında mәsәlә hәllinin bu vә ya digәr riyazi üsulunun reallaşdırılmasının qoyuluşunu hәyata keçirir
konkret funksional sahәdә ixtiyari bir mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulan proqram mәhsullarını yaradır
proqram mәtninin proqramlaşdırma dilindәn maşın dilinә tәrcümә transilyatoru edilmәsini hәyata kecirәn proqram
nәzәrdә tutulur
sәnaye vә qeyrisәnaye sferalarının, elәcә dә ayrıayrı predmet sahәlәrindә idarәetmә funksıyalarının kopmleks
avtomatlaşdırılmasını hәyata keçirir

695 Problemistinad TPP funksiyasına aiddir

•

sәnaye vә qeyrisәnaye sferalarının, elәcә dә ayrıayrı predmet sahәlәrindә idarәetmә funksıyalarının kopmleks
avtomatlaşdırılmasını hәyata keçirir
konkret funksional sahәdә ixtiyari bir mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulan proqram mәhsullarını yaradır
alqoritm әsasında mәsәlә hәllinin bu vә ya digәr riyazi üsulunun reallaşdırılmasının qoyuluşunu hәyata keçirir
proqram mәtninin proqramlaşdırma dilindәn maşın dilinә tәrcümә transilyatoru edilmәsini hәyata kecirәn proqram
nәzәrdә tutulur
predmet sahәsinin tәhlili, layihәlәşdirilmәsi, proqramlaşdırılması vә informasıya sisteminin istismarı
metodologiyasını özündә birlәşdirәn vә bu sistemin işlәnib hazıranma prosesinın avtomatlaşdırılması vasitәlәrinin
mәcmusu başa düşülür

696 Metodistinad TPPnin funksiyasına aiddir
proqram mәtninin proqramlaşdırma dilindәn maşın dilinә tәrcümә transilyatoru edilmәsini hәyata kecirәn proqram
nәzәrdә tutulur
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•

konkret funksional sahәdә ixtiyari bir mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulan proqram mәhsullarını yaradır
predmet sahәsinin tәhlili, layihәlәşdirilmәsi, proqramlaşdırılması vә informasıya sisteminin istismarı
metodologiyasını özündә birlәşdirәn vә bu sistemin işlәnib hazıranma prosesinın avtomatlaşdırılması vasitәlәrinin
mәcmusu başa düşülür
alqoritm әsasında mәsәlә hәllinin bu vә ya digәr riyazi üsulunun reallaşdırılmasının qoyuluşunu hәyata keçirir
sәnaye vә qeyrisәnaye sferalarının, elәcә dә ayrıayrı predmet sahәlәrindә idarәetmә funksıyalarının kopmleks
avtomatlaşdırılmasını hәyata keçirir

697 Şәbәkә әmәliyyat sistemlәrinә aiddir

•

hesablama kompüter şәbәkәlәrinin meydana gәlmәsilә әlaqәdardır vә istifadәçinin hesablama şәbәkәsinin bütün
resurslarına müraciәtini tәmin etmәk üçündür.
bir istifadәçinin iş prosesindә müәyyәn vaxt anında yalnız bir konkret mәsәlәnin hәlli üçün istifadә edilir
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
EHMdәn multiproqram vaxt bölgüsü rejimindә kollektiv istifadәni tәmin edir, bu zaman EHMin yaddaşında
birneçә proqram vә mәsәlәlәr olur; prosessor kompüterin resurslarını mәsәlәlәr arasında bölüşdürür
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında
optimal qaydada bölüşdürülür

698 Çoxmәsәlәli әmәliyyat sistemlәrinә aiddir

•

hesablama kompüter şәbәkәlәrinin meydana gәlmәsilә әlaqәdardır vә istifadәçinin hesablama şәbәkәsinin bütün
resurslarına müraciәtini tәmin etmәk üçündür.
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında
optimal qaydada bölüşdürülür
bir istifadәçinin iş prosesindә müәyyәn vaxt anında yalnız bir konkret mәsәlәnin hәlli üçün istifadә edilir
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir.
EHMdәn multiproqram vaxt bölgüsü rejimindә kollektiv istifadәni tәmin edir, bu zaman EHMin yaddaşında
birneçә proqram vә mәsәlәlәr olur; prosessor kompüterin resurslarını mәsәlәlәr arasında bölüşdürür.

699 Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının 3cü üsuluna aiddir

•

informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında
optimal qaydada bölüşdürülür
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә ötürmәk üçündür
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir.
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların kompüterhesablama şәbәkәsindә
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb edilmәyәn әmәliyyatlar yerinә
yetirir

700 Texniki vasitәlәr kompleksinin tәşkilinin vә texniki bazasının qurulmasının 2ci üsuluna aiddir

•

irihәcmli mәlumat massivlәrinin vә informasiya bazalarının yaradılması tәlәb edilmәyәn әmәliyyatlar yerinә
yetirir
informasiyanın işlәnmәsinin texniki vasitәlәri vә texnoloji proseslәr idarәetmә sistemlәrinin sәviyyәlәri arasında
optimal qaydada bölüşdürülür
mәlumatların avtomatlaşdırılmış işlәnmәsi ilә әlaqәdar bütün әmәliyyatların kompüterhesablama şәbәkәsindә
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur
mәlumatları maşın daşıyıcılarında hazılayan texniki vasitәlәr mәlumatların düzgünlüyünә nәzarәti, onların
şifrlәrinin açılması, sistemlәşdirilmәsi, seçilmәsi vә qruplaşdırılmasını, yenidәn alınmasını vә s. tәmin edir
mәlumatları yiğmaq, qeyd etmәk, onları işlәmә mәrkәzinә vә istifadә yerlәrinә ötürmәk üçündür
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