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1527_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemlәri
1 Fәaliyyәt sahәlәrinә görә sistemlәrin növlәri hansılardır?

•

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

2 Аltsistеm nәdir?

•

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

3 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

4 İnformasiya resurslarını xarakterizә etmir:

•

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

5 İnformasiya resurslarının növlәri hansıdır?

•

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

6 İqtisadi informasiya 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
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
müәyyәn zaman anında әmәk, maddi vә maliyyә resurslarının tәrkibi haqqında mәlumat

7 İnformasiya xidmәti nәdir?
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
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•

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
iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi

8 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
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
informasiya mәhsullarının isti¬fadәçinin ixtiyarına verilmәsi
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu

9 İnformasiya nәdir?

•

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

10 İnformasiya sistemini tәşkil edәn komponent aşağıdakıdır:

•

interfeys
Informasiya resursları
Tәtbiqi proqram tәminatı
Hesablama kompleksi
Monitar

11 İnformasiya sistemini tәşkil edәn komponent aşağıdakıdır:

•

interfeys
Informasiya resursları
Verilәnlәr bazası
Hesablama kompleksi
Monitor

12 Informasiaya texnologiyasının funksiyasına aşağıdakı proses aid deyil:

•

Mәhdud vaxtda informasiyanın müәyyәn mәsafәyә ötürülmәsi
Verilәnlәrin idarәsi
Verilәnlәrin emalı
Verilәnlәrin yaradılması
Verilәnlәrin bazasının yaradılması

13 Informasiaya texnologiyasının funksiyasına aşağıdakı proses aid deyil:

•

Verilәnlәrin ötürülmәsi
Verilәnlәrin idarәsi
Verilәnlәrin emalı
Verilәnlәrin yaradılması
Verilәnlәrin bazasının yaradılması

14 Faylserver informasiya sistemlәrindә işçi stansiyada hansı komponentlәr saxlanılır?
2/104

22.12.2016

•

VBİS
VBİS vә sistem proqram tәminatı
VBİS vә verilәnlәr bazası
Verilәnlәr bazası
VBİS vә müştәri әlavәlәri

15 İnformasiya sistemlәri nәdir?

•

texniki, proqram vә tәşkilati tәminatın vә sistem personalının mәcmuәsi
Informasiya tәminatının yerinә yetirilmәsi vasitәsi
Informasiyanın yaradılması, idarәsi vә emalı vasitәsi
Informasiyanın alınması, emalı vә ötürülmәsi vasitәsi
Informasiya vasitәlәrinin avtomatlaşdırılması vasitәsi

16 İnformasiya sistemlәrinin inkişafı hansı baxımdan başlanmışdır?

•

XX әsrin 90 cı illәrindәn
XX әsrin 70 ci illәrindәn
XX әsrin 60 cı illәrindәn
XIX әsrin 80 cı illәrindәn
XX әsrin 80 cı illәrindәn

17 İdarәetmә sistemindә әn mürәkkәb hissә hansıdır?

•

idarә etmә subyekti
idarә etmә strukturu
idarә etmә sistemi
idarә etmә orqanı
idarә etmә obyekti

18 Miqyasına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür:1) lokal İS 2) korporativ İS 3) komanda İS
4) qrup İS 5) şәbәkә İS

•

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

19 İdarәetmә strukturunun sәviyyәlәrini göstәrin: 1) operativ 2) faktiki 3) funkisonal 4) strateji 5) plan

•

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

20 Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin:

•

informasiya sistemi, «insankompüter» tipli informasiya emalı sistemidir
C) informasiya sistemindә әsas mәqsәdi informasiyanın saxlanması, sorğulara görә axtarışı vә seçilәn
informasiyanı lazımi formaya salıb, istifadәçiyә çatdırmaqdır
B) informasiya sisteminin funksiyalarının reallaşdırılması ona yönәlmiş informasiya texnologiyasını bilmәdәn
mümkün deyil
A) informasiya texnologiyalarının әsas mәqsәdi ilkin informasiyanın mәqsәdyönlü emalı nәticәsindә istifadәçi
üçün lazımi informasiyanı almaqdır
informasiya texnologiyası informasiya sistemindәn kәnar olaraq reallaşdırıla bilmәz

21 İnformasiya texnologiyaları nәdir?
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•

formalaşdırma vә modellәşdirmәdir
C) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә olunan texniki qurğulardır
B) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә olunan proqram tәminatıdır
A) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli metod vә üsullarının mәcmusudur
informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsinin aparat vә proqram vasitәlәridir

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

statik
mürәkkәb
dinamik
hibrid
diskret

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

•

determinik
formal
dinamik
statik
mürәkkәb

27 Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin:

•

verilәnlәr  saxlamaq, emal etmәk vә ötürmәk üçün müәyyәn formada qeyd olunmuş mәlumatdır
eyni bir mәlumat onu qәbul edәnin (istifadәçinin) maraq dairәsindәn asılı olaraq müxtәlif informasiya kimi qәbul
oluna bilәr
verilәnin adı onun mәnasını (semantikasını) ifadә edir
verilәnlәr bәzәn konkret vә ya real fakta uyğun gәlmәyә bilәr
verilәnlәr hәmişә dәqiq, hәqiqәtdә mövcud olan anlayışları ifadә edә bilәr

28 Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin:
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•

informasiya sisteminin çıxış mәhsulu qәrarların qәbul edilmәsi üçün istifadә edilәn informasiyadır
informasiya sistemi «insanmaşın» tipli verilәnlәrin emalı sistemidir
informasiya sisteminin qurulmasında sistemli yanaşmadan istifadә olunur
informasiya sisteminin kompütersiz variantı ola bilmәz
informasiya sistemi dinamik vә inkişaf edәn sistemdir

29 İnformasiya sistemi nәdir?

•

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

30 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin funksional sәviyyәsinә aid olanı göstәrin:

•

Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya
verilmәsini tәmin edir
Hәm yerinә yetirilәn әmәliyyatların hәcmi, hәm dә idarәetmә qәrarlarının qәbulunun dinamikası yüksәk olur
Qәbul edilәn qәrarların düzgünlüyü aylar vә bәzәn illәr keçәndәn sonra tәsdiq oluna bilәr
Tәşkilatın uzunmüddәtli strateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә qәrarları hazırlanır
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur

31 Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin:

•

İnformasiya sistemi müәssisәnin gәlirlәrini birbaşa artırır.
İnformasiya sistemi bölmәlәri, filialları, ofislәri әraziyә görә sәpәlәnmiş iri müәssisәnin (korporasiyanın) idarәetmә
funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün kompüter şәbәkәsi bazasında qurulmuş informasiya sistemidir.
İnformasiya sistemi әksәr halda bir neçә sәviyyәli iyerarxik struktura malik olub, kliyentserver vә ya çoxsәviyyәli
arxitektura ilә qurulur.
Qәrar qәbul etmәk üçün keyfiyyәtli informasiyanı vaxtında idarәetmә heyәtinә çatdırmaqla sәmәrәli qәrarların
qәbulunu tәmin edir.
İnformasiya sistemi verilәnlәrin emalı prosesinin sürәtini vә keyfiyyәtini artırır.

32 Texniki tәminata aid olanı göstәrin:

•

informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki vasitәlәr kompleksinin normal
fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr, alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi normalar toplusu başa düşülür
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr toplusudur
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması, sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi,
müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası
әsasında yaradılır
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә hәmcinin hәmin vasitәlәr vә
texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir

33 Riyazi vә proqram tәminatına aid olanı göstәrin:

•

informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә hәmcinin hәmin vasitәlәr vә
texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki vasitәlәr kompleksinin normal
fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr, alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması, sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi,
müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası
әsasında yaradılır
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi normalar toplusu başa düşülür
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr toplusudur
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34 İnformasiya tәminatına aid olanı göstәrin:

•

informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki vasitәlәr kompleksinin normal
fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr, alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi normalar toplusu başa düşülür
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr toplusudur
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә hәmcinin hәmin vasitәlәr vә
texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması, sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi,
müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası
әsasında yaradılır

35 Tәşkilati tәminata aid olanı göstәrin:

•

informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki vasitәlәr kompleksinin normal
fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr, alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi normalar toplusu başa düşülür
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr toplusudur
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә hәmcinin hәmin vasitәlәr vә
texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması, sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi,
müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası
әsasında yaradılır

36 Hüquqi tәminata aid olanı göstәrin:

•

informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki vasitәlәr kompleksinin normal
fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr, alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir
informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi normalar toplusu başa düşülür
informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı
әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr toplusudur
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә hәmcinin hәmin vasitәlәr vә
texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir
informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması, sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi,
müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası
әsasında yaradılır

37 Avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyalarının әsasını nә tәşkil edir?

•

Yığılması, yadda saxlanılması
sadalanan variantların heç biri
sadalanan variantların hamısı
istifadә vә ötürülmәsi
qәbul edilmәsi

38 İnformasiya texnologiyalarının ilk mәrhәlәsi hansı mәrhәlәdәn başlayır?

•

Informasiyanın ötürülmәsi
Informasiyanın emalı
Informasiyanın saxlanması
.Proqram tәminatının yaradılması
Riyazi tәminatın yaradılması

39 İnformasiya texnologiyaları hansı proseslәri yerinә yetirir?

•

Tәşkilatı tәminatın yaradılması
Verilәnlәrin yaradılması, idarәsi vә emalı
Tәtbiqi proqram tәminatı yaradılması
Verilәnlәr bazası vә VBİS yaradılması
6/104

22.12.2016

Sistem proqram tәminatı yaradılması

40 İnformasiya texnologiyasının әsas xarakterik cәhәti nәdir?

•

Verilmiş alqoritm üzrә verilәnlәrin emalı
Informasiyanın çevrilmәsi
Verilәnlәr bazasının idarәsi
İnformasiyanın qәbulu
Verilәnlәrin formatlaşması

41 Paylanma dәrәcәsinә görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür?

•

Lokal vә mәrkәzlәşdirilmiş informasiya sistemlәri
Iki manqalı vә çox manqalı
Lokal vә paylanan informasiya sistemlәri
Faylserver müştәriserver
Iki manqalı vә aralıq manqalı

42 Müştәri server informasiya sistemlәri hansı qrupa bölünürlәr?

•

VBİS (СУБД) müştәri әlavәlәri
Iki manqalı vә çox manqalı
Lokal paylanan
Faylserverlokal
VBİS (СУБД) verilәnlәr bazası

43 Faylserver informasiya sistemindә serverdә hansı komponentlәr saxlanılır?

•

Sistem proqram tәminatı
Müştәri әlavәlәri
VBİS (СУБД)
Verilәnlәr bazası
Tәtbiqi proqram tәminatı

44 Müştәriserver informasiya sistemlәrindә işçi stansiyada hansı komponentlәr saxlanılır?

•

Sistem proqramlar
Müştәri әlavәlәri
Verilәnlәr bazası
VBİS
Tәtbiqi proqramlar

45 Informasiaya texnologiyasının funksiyasına aşağıdakı proses aid deyil:

•

Maşın daşıyıcılarında informasiyanın saxlanması
Verilәnlәrin idarәsi
Verilәnlәrin emalı
Verilәnlәrin yaradılması
Verilәnlәrin ötürülmәsi

46 İnformasiya sistemini tәşkil edәn komponent aşağıdakıdır:

•

interfeys
Informasiya resursları
VBİS
Hesablama kompleksi
Monitar

47 SCM nәdir?
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•

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

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

•

mürәkkәb
determinik
dinamik
stаtik
müәyyәn edilmiş

49 Avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә sistemlәri ..... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

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

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

•

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

51 Project Management informasiya sisteminin tәyinatı nәdir?

•

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

52 İnformasiya  arayış sistemlәri ............... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

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

53 İstәnilәn tәyinаtlı infоrmаsiyа sistеmlәrinin işini tәmin еdәn prоsеs deyil:

•

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

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

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

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

•

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

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

•

informasiya sektoru
informasiya xidmәti
informasiya sistemi
informasiya resursu
informasiya texnologiyaları

57 Sistеmin kоmpоnеntlәrinә aid deyil:

•

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

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

•

determinik
sadә
ehtimali
mürәkkәb
çox mürәkkәb

59 İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr neçә qrupa ayrılır,

•

2
4
3
5
6

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

•

6
3
4
2
5

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

0.85
0,95
0,1
0.85dәn çox
0.85dәn az

62 İdarәetmә funksiyalarına görә informasiya neçә qrupa bölünür,

•

3
4
6
5
2

63 Obyektin fәaliyyәt mәqsәdini vә mәsәlәlәrini әks etdirәn informasiya necә adlanır,

•

mürәkkәb
lokal
sadә
texnoloji
funksional

64 İqtisadi informasiyanın neçә tәsvir vasitәsi mövcuddur?

•

2
3
[yeni cavab]
6
5
4

65 İqtisadi informasiya ifadәsi hansı illәrdә elmә daxil edilmişdir?

•

1970  ci
1980  ci
1950 – ci
1957  ci
1960  cı

66 Materialın emalı vә tәhlili nәticәsindә alınan informasiya necә adlanır?

•

xarici
giriş
aralıq
ilkin
törәmә

67 İnformasiyanın texniki ötürmә vasitәsi deyil:

•

televizor, radio
kompüter şәbәkәlәri
rabitә vasitәlәri
skaner
dövri nәşr

68 İqtisadi informasiyanın emal prosesinin nәticәlәrinin tәsvir olunma forması deyil:
diaqram
qrafiklәr

•
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•

ixtiyari verilәnlәr bazası
cәdvәl
mәtni sәnәdlәr

69 Texnologiya termininin mәnasını ifadә etmir:

•

şәrh
ustalıq
mәharәt
bacarıq
incәsәnәt

70 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

•

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

71 İnformasiya sistemlәri hansı komponentlәrdәn ibarәtdir?

•

Proqramapparat tәminatı, informasiya resursları
Verilәnlәr bazası, VBİS, sistem proqram tәminatı
Verilәnlәr bazası, VBİS (СУБД) , tәtbiqi proqram tәminatı
Hesablama, kommunikasiya vasitәlәri, proqram tәminatı
Proqramapparat tәminatı, linqvistik vasitәlәr

72 Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin:

•

Mәsәlә mürәkkәblәşdikcә onun hәll üçün idarәetmә sәviyyәsi dә yüksәk olmalıdır
İdarәetmә sәviyyәsi hәll olunan mәsәlәlәrin mürәkkәbliyi ilә tәyin olunur
İdarәetmәdә hәlli dәrhal tәlәb olunan sadә mәsәlәlәr üçün idarәetmә sәviyyәsi daha aşağı olmalıdır
İdarәetmәdә qәbul edilәn qәrarların reallaşdırılma dinamikası nәzәrә alınmamalıdır
İdarәetmәdә hәlli dәrhal tәlәb olunan sadә mәsәlәlәr daha çox yaranır

73 Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin:

•

İnformasiya sisteminin tәtbiqi mәhsul istehsalına vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinә qoyulan xәrclәri artırır
İnformasiya sisteminin tәtbiqi yeni bazar münasibәtlәrinin qurulmasına kömәk edir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi müxtәlif güzәştlәr vә xidmәtlәr sayәsindә firmaya alıcıların vә tәdarükçülәrin cәlb
edilmәsini tәmin edir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi riyazi vә süni intellekt metodlarının tәtbiqi sayәsindә idarәetmә mәsәlәlәrinin
hәllinin daha sәmәrәli variantlarının alınmasına imkan verir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi informasiyanın hәqiqiliyini tәmin edir

74 Aşağıdakı ifadәlәrdәn doğru olmayanı göstәrin:

•

İnformasiya sisteminin tәtbiqi müxtәlif güzәştlәr vә xidmәtlәr sayәsindә firmaya alıcıların vә tәdarükçülәrin cәlb
edilmәsini tәmin edir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi mәhsul istehsalına vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinә qoyulan xәrclәri artırır
İnformasiya sisteminin tәtbiqi informasiyanın hәqiqiliyini tәmin edir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi riyazi vә süni intellekt metodlarının tәtbiqi sayәsindә idarәetmә mәsәlәlәrinin
hәllinin daha sәmәrәli variantlarının alınmasına imkan verir
İnformasiya sisteminin tәtbiqi yeni bazar münasibәtlәrinin qurulmasına kömәk edir
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75 Hәr hansı bir tәşkilat üçün informasiya sisteminin yaradılması vә istifadәsi zamanı aşağıda
sadalananlardan hansının nәzәrә alınması lazım deyil?

•

İnformasiya sistemi gerçәk, etibarlı, müasir vә sistemlәşdirilmiş informasiya hasil etmәlidir.
İnformasiya sisteminin funksional tәyinatı tәşkilat qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә uyğun olmalıdır
İnformasiya sisteminin strukturu tәşkilat qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә uyğun olmalıdır
İnformasiya sistemi mütlәq fәrdi kompüterdә reallaşdırılmalıdır
İnformasiya sistemi insanlar tәrәfindәn nәzarәt edilmәli, başa düşülmәli vә uyğun sosial vә etik prinsiplәrlә
istifadә olunmalıdır

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

•

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

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

•

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

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

•

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

79 İnformasiya sisteminin faәliyyәt sxemindә institutsional mühit nә demәkdir?

•

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

80 İnformasiya sisteminin faәliyyәt sxemindә xarici mühit nә demәkdir?

•

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

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

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

•

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

83 CRM (Customer Relationship Management) informasiya sistemi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

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

84 OLAP (Online Analytical Processing) nәdir?

•

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

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

•

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

86 İnfоrmаsiyаnın işlәnmәsi xаrаktеrinә görә infоrmаsiyа sistеmlәri neçә qrupa bölünür?

•

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

87 Аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsindәn аsılı оlаrаq infоrmаsiyа sistеmlәri neçә qrupa bölünür?

•

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

88 İnformasiya sistemlәri miqyasa görә necә tәsniflәndirilir?

•

tibbi diаqnоstikа, bibliоqrаfik
texniki diаqnоstikа, bibliоqrаfik, korporativ
әlinfоrmаsiyа sistеmlәri, avtоmаtlаşdırılmış İS, avtоmаt İS
13/104

22.12.2016

•

bir istifadәçisi olan, qrup, korporativ
strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış, qismәn strukturlaşdırılmış

89 İnformasiya texnologiyalarının komponenti deyil:

•

verilәnlәr
aparatura
istehsal
proqram tәminati
telekommunikasiyalar

90 Sifarişçilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәri idarә edәn informasiya sistemi hansıdır?

•

CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support)
Workflow
ERPII (Enterprise Resource & Relationship Processing)
CRM (Customer Relationship Management)
OLAP (Online Analytical Processing)

91 İnformasiya sisteminin komponentilәrini sadalayın:

•

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

92 İdarәetmә prosesindә informasiya necә tәsniflәşdirilr,

•

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

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

•

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

94 İdarәetmә prosesinin funksiyalarına aid deyil,

•

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

95 ............– 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 sistemi
modellәr bazası
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mәlumatlar bazası
informasiya texnologiyaları

96 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin әsas tәsnifat әlamәtlәri aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

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

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

•

planuçot
çıxış
giriş
әks әlaqә
idarәetmә

98 Etalоn modelinin (OSİ) sәviyyәlәrinә aid deyil,

•

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

99 İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr hansılardır,

•

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

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

•

daşıyıcılarıdır
tәsvir vasitәlәridir
keyfiyyәt xarakteristikalarıdır
xassәlәridir
әsas xüsusiyyәtlәridir

101 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

102 İdarәetmәnin informasiya texnologiyasında xüsusi hesabatlar .........................

•

idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman yaradılır
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özündә saxlayır
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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

103 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

104 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

105 Hansı iqtisadi informasiyanın (İİ) xususiyyәtlәrinә aid deyil?

•

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

106 İqtisadi informasiyanın emal dәrәcәsinә görә tәsnifat növüdür:

•

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

107 İqtisadi informasiyanın stabillik dәrәcәsinә görә tәsnifat növüdür:

•

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

108 İqtisadi informasiyanın texniki ötürmә vasitәlәrinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

dövri nәşr
televizor
istehsal
kompüter şәbәkәlәri
teleqraf

109 İqtisadi informasiyanın texniki ötürmә vasitәlәrinә görә tәsnifatına aiddir:
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•

sosial siyasәt
marketinq
dövri nәşr
elmi tәdqiqat
teleqraf

110 İqtisadi informasiyanın başvermә yerinә görә tәsnifatına aiddir:

•

teleqraf
elmi tәdqiqat
marketinq
giriş
sosial siyasәt

111 İqtisadi informasiyanın başvermә yerinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

xarici
çıxış
marketinq
giriş
daxili

112 İqtisadi informasiyanın formalaşma sahәsinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

statik
maliyyә
elmi tәdqiqat
istehsal
marketinq

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

•

ümumi
audial
vizual
iqtisadi
bioloji

114 İnformasiya texnologiyalarının komponenti deyil:

•

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

115 Maddi istehsal texnologiyalarının komponenti deyil:

•

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

116 İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
sistemin tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın buraxılışından
insanın tәlәblәrini ödәyәn mәmulatın istehsalından
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•

informa¬si¬ya¬nın insan tәrәfindәn tәhlilindәn
mәhsulun xassәlәrinin dәyişdirilmәsindәn
qәrar qәbuletmә üçün informasiya istehsalından

117 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?

•

informasiyanın emalı
informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması
informasiya inqilabı

118 OSİ modelinin tәtbiqi sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir,

•

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 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.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

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

•

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 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.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

120 OSİ modelinin seans sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir,

•

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 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.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

121 OSİ modelinin nәqliyyat sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir,

•

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 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.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

122 OSİ modelinin şәbәkә sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir,

•

yüksәk sәviyyәdә olan obyektlәr arasında seans әlaqәlәri yaradır.
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•

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.
informasiya uyğun elektrik vә ya optik siqnallara çevrilir, hәmin impulslar ünvanda olduğu kimi qәbul edilir.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

123 OSİ modelinin kanal sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir,

•

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 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.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

124 OSİ modelinin Fiziki sәviyyәsindә hansı proseslәr baş verir,

•

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 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.
ötürülәn obyektdәki mәlumatlar şәbәkә proqramının kömәyilә paketlәşdirilir, qәbuledәn obyekt isә hәmin
paketlәrdәn informasiyanı çıxarır, şlüzlәr vә körpülәr vasitәsilә şәbәkә sәviyyәlәrini uyğunlaşdırır.

125 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

126 SİLK – interfeysә aid deyil:

•

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

127 WIMP – interfeysә aiddir:

•

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

128 Daxili  giriş informasiya dedikdә hansı növ informasiya başa düşülür?

•

giriş vә çıxış informasiyadan ibarәt xarici vә daxili informasiya
rәqiblәrә, ölkәnin idarәedicilik orqanlarına, nazirliklәrә vә hәm dә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә verilәn
informasiya
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•

nәzarәt üçün, daxili siyasәtin tәyini vә standartların qәbul edilmәsi üçün tәşkilat rәhbәrliyinin istifadә etdiyi
informasiya
vәzifәlәrin bölüşdürülmәsindә vә tabeçilikdә olanların daxili vә xarici davranış qaydalarının tәsdiqindә
rәhbәrlikdәn alınan informasiya
xaricdәn daxil olan vә cәmiyyәtdә gedәn proseslәri әks etdirәn informasiya

129 Hansı variantda iqtisadi informasiyanın tәsvir vasitәlәri verilmişdir?

•

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

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

•

xarici informasiya
xaricigiriş informasiya
xariciçıxış informasiya
daxiligiriş informasiya
daxiliçıxış informasiya

131 Xariciçıxış informasiya dedikdә hansı növ informasiya başa düşülür?

•

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

132 İqtisadi informasiyanın dövriliyi nәyi göstәrir?

•

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

133 İqtisadi informasiyanın hәcmliliyi nәyi göstәrir?

•

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.
Tәbii vә dәyәr göstәricilәri sisteminin kömәyilә istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrini әks etdirir

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

•

әmәliyyat sistemi
informasiya texnologiyası
hesablama sistemi
idarәetmә sistemi
rabitә sistemi

135 İdarәetmә prosesinin mәrhәlәsi deyil:
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•

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

136 İdarәedici obyekt ................ üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

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

137 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

138 İnformasiyalaşdırma dedikdә nә başa düşülür?

•

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

139 İstifadә müddәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür,

•

6
3
4
5
2

140 Mәzmununa görә massivlәr neçә yerә bölünür

•

6
5
2
3
4

141 İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr neçә yerә bölünür,

•

3
2
6
5
4

142 Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün hansı tәsnifаt sistemi var,

•

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

143 Obyektlәri tәsnifаtа bölmәk üçün neçә cür tәsnifаt sistemi var,

•

6
2
3
4
5

144 Tәsnifаt neçә sәviyyәdә aparılır,

•

3
2
6
5
4

145 Maşınxarici informasiya tәminatı prosesindә informasiya hansı mәrhәlәlәrdәn keçir,

•

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

146 Rekvizit yalnız bir qiymәtә malik olduqda mәzmun hissә necә adlanır,

•

mürәkkәb
sadә
ümumi
sabit
xüsusi

147 Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin hansı növlәri mövcuddur

•

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

148 Maşınxarici informasiya tәminatında sәnәdlәrin neçә növü mövcuddur,

•

6
5
2
3
4

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

•

6
2
3
5
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4

150 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı neçә yolla tәşkil edilir,

•

5
2
3
4
6

151 İTnin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var?

•

5
6
2
3
4

152 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”

153 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

154 İT – nin proqram tәminatına daxil deyil:

•

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

155 İT – nin aparat vasitәlәrinә daxil deyil:

•

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

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

•

Tәşkil
Nәzarәt
Maliyyә
Motivasiya
Planlaşdırma
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157 İdarәetmәdә şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini
müәyyәn edәn funksiya necә adlanır?

•

motivasiya
tәşkil
planlaşdirma
maliyyә
nәzarәt

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

•

motivasiya
maliyyә
nәzarәt
tәşkil
planlaşdirma

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

•

tәşkil
nәzarәt
motivasiya
maliyyә
planlaşdirma

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

•

informasiya sistemi
informasiya texnologiyası
iqtisadi informasiya sistemi
idarәetmә sistemi
verilәnlәr bazası

161 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;

162 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

163 Normativarayış vә digәr şәrtisabit informasiya sәnәdlәrinә aid deyil,

•

Tәqvimplan vә digәr iqtisadi normativlәr
Mәlumat vә nomenklatura qiymәt kitabçaları
Tәşkilatisәrәncam sәnәdlәri
Müqavilәlәr vә plan sәnәdlәri
Dәyişmәlәr haqqında mәlumatlar
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164 Operativuçot informasiyasının sәnәdlәrinә aid deyil,

•

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

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

•

maliyyә
sabit
kodlaşma
uçot
tәsnifаt

166 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
1,3
2,3
1,4
2,4

167 Tәsnifаt әlamәtlәrini birbirindәn asılı olmayaraq seçmәk mümkün olan tәsnifat sistemi hansıdır,

•

kodlaşma
faset
iyerarxik
tәsnifаt
xüsusi

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

•

Cavabların hamısı dogrudur.
Nоrmаtivаrаyış
Plаn mәlumаtlаrı
İlкin mәlumаt
Оpеrаtiv uçоt

169 Маşındаxili infоrmаsiyа bаzаsının asılı оlmаyаn mәlumаt mаssivlәrinә aiddir,

•

Оpеrаtiv uçоt
Nоrmаtivаrаyış
Plаn mәlumаtlаrı
Тәtbiqi prоqrаmın ilкin, аrаlıq vә çıхış mәlumаtlаrı
Cavabların hamısı dogrudur.

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

•

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

171 Şәrtidaimi massivlәr aşağıdakı qruplara bölünür:

•
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•

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

172 Verilәnlәr bazasında aşağıdakı әmәliyyatlar aparıla bilәr:

•

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

173 Mәrkәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının müsbәt cәhәtlәrinә аşаğıdаkılardan hansı aid deyil,

•

nisbәtәn ucuz bаşа gәlir;
iri hәcmli infоrmаsiyаnın işlәnmәsi tәmin еdilir;
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.
аvаdаnlıqlаrın vә hеyәtin işlә mакsimum yüкlәnmәsi üçün әlvеrişli şәrаit yаrаnır (bоşdаyаnmа hаllаrınа yоl
vеrilmir);

174 Pаylаnmış infоrmаsiyа tәminаtının üstünlüklәrinә aid deyil,

•

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;

175 Mәrkәzlәşdirilmiş infоrmаsiyа tәminаtının nöqsаnlаrı hansılardır,

•

variantların hamısı doğrudur
кifаyәt qәdәr çеviк оlmur vә istifаdәçilәrin tәlәblәrini tаm ödәmir;
оbyекt işçilәrinin әmәyinin аvtоmаtlаşdırmа sәviyyәsi аşаğı оlur;
işin diаlоq rеjimindә tәşкili vә mәlumаtlаrın mübаdilәsi prоsеsi mürәккәblәşir;
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;

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

•

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

177 İnformasiya sistemi  ...

•

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
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
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178 Tәrs әlaqә  ...

•

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
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
idarә olunan obyekt üçün qәbul edilmiş qәrarların nәticәlәrinә nәzarәtdir.
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir

179 Qәrarın qәbulu  ...

•

mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin edir
insanlararası münasibәtlәrin strukturlaşmış tipini tәşkil 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

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

•

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

181 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

•

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

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

•

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

183 Verilәnlәr bazasının elementlәri aşağıdakılardan hansılardır, 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

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

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

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

•

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

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

•

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

187 İdarәetmә sisteminә münasibәtinә görә massivlәr necә bölünür, 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

188 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

•

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

189 Tәsnifаt hansı sәviyyәlәrdә aparılır, 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

190 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

•

2,3,5,6
1,2,5,6
1,2,4,6
1,2,3,6
2,4,5,6
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191 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

•

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

192 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

193 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin informasiya tәminatı hansılardır, 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

194 Nәzarәt funksiyası  ...

•

Bütün cavablar doğrudur
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir
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

195 Tәşkilatın funksiyası  ...

•

Bütün cavablar doğrudur
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir
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

196 Planlaşdırma funksiyası...

•

Bütün cavablar doğrudur
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir
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
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197 İnformasiyanın alındığı andan onun emalının nәticәsi alınana qәdәr yerinә yetirilәn qarşılıqlı әlaqәli
әmәliyyatların nizamlanmış ardıcıllığı necә adlanır?

•

tәtbiqi proqram
informasiya sistemi
informasiya texnologiyaları
texnoloji proses
әmәliyyat sistemi

198 İdarәedici informasiya sisteminin fәaliyyәti hansı prinsipә әsaslanır?

•

susma
qeyrixәtti
düz vә tәrs әlaqә
xәtti vә dövri
cәld işlәmә

199 Strateji idarәetmә ..................

•

planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş 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
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edәn idarәetmәdir

200 Cari idarәetmә ..........................

•

planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş 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
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edәn idarәetmәdir

201 әmәli idarәetmә ..............

•

planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmaq üçün mәsәlәlәrin hәlli prosesindә subyektlәrarası öhdәliklәrin paylanması vә
strukturun tәşkili ilә sәciyyәlәnmiş 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
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edәn idarәetmәdir

202 Aşağıdakılardan hansı İTnin seçim meyarlarına aid deyil?

•

proqram әmәli qәrarın qәbul edilmәsi üçün istifadәçiyә kifayәt hәcmdә informasiya almaq imkanı vermәlidir
proqram bu vә ya digәr faylda kimin nә vaxt dәyişiklik etdiyinә nәzarәt etmәlidir
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
proqramda verilәnlәrә müraciәt hüququnun paylanması funksiyalarından istifadә edilmәmәlidir

203 Aşağıdakılardan hansı informasiyaidarәetmә fәaliyyәtinin avtomatlaşdırılmasının müasir texniki
vasitәlәrinә aiddir?

•
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•

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

204 Aşağıdakılardan hansı idarәetmә nәzarәtinin növlәrinә aid deyil?

•

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

205 İdarәetmә prosesi .........................

•

şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edir
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
personalın xidmәti öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş әmәliyyatları özündә әks
etdirir

206 Motivasiya funksiyası ......................

•

idarә olunan obyektin inkişaf istiqamәtlәrini vә qlobal mәqsәdlәrin hazırlanmasına yönәldilmiş idarәetmәni
özündә әks etdirir
mәqsәdә çatma prosesindә yayınmaların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını tәmin 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
şirkәtin mәqsәdlәrini vә mәqsәdә çatma prosesindә onun üzvlәrinin öhdәçiliklәrini müәyyәn edir

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

•

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

208 İnformasiyanın internetdә qorunması prinsiplәri nәyә әsaslanır?

•

şifrәlәmәyә
verilәnlәrin yayılma sürәtinә
informasiyanın tәrifinә
verilәnin tәrifinә
istifadәçilәrin istifadә bacarıqlarına

209 Virusa yoluxma әlamәtlәrinә aid deyildir?

•

operativ yaddaşın ölçüsünün әhәmiyyәtli dәrәcәdә böyümәsi.
kompüterin gec işlәmәsi;
ӘSin yüklәnmәsinin qeyrimüәyyәnliyi;
fayl vә kataloqların mәzmununun dәyişilmәsi;
faylların ölçülәrinin artması;
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210 İnternet nә vaxtdan topdansatış ticarәtin dövriyyәsinin tәminatı üçün güclü vasitәyә çevrilmişdir?

•

1994
1989
2006
1999
1996

211 Yoluxmuş proqram nәyә deyilir?

•

daxilindә antivirus yerlәşәn proqrama.
daxilindә virus yerlәşәn proqrama.
daxilindә hәr hansı fayl yerlәşәn proqrama.
daxilindә kömәkçi vasitәlәr yerlәşәn proqrama.
daxilindә utilit yerlәşәn proqrama.

212 Kopüter virusu nәdir?

•

İnformasiyanı qoruyan xüsusi proqramdır.
Virusları neytrallaşdıran proqramdır.
İnformasiya tәhlükәsizliyi proqramıdır.
Standart proqramlardan biridir.
Ölçülәrinә görә çox da böyük olmayan vә asanlıqla digәr proqramlarla birlәşәn, kompüterin vә çәbәkәlәrin normal
işini pozan xüsusi proqramdır.

213 İnformasiya tәminatı ...

•

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

214 İTnin işlәnib hazırlanması hansı proseslәri özündә әks etdirir?

•

Mövcud informasiya texnologiyalarının tәdqiqi
Bütün cavablar doğrudur
Informasiya axınlarının vә onların emalına tәlәblәrin formalaşdırılması vә müәyyәn edilmәsi
Aparat tәminatının texniki arxitekturasının, imkanlarının vә standartlarının müәyyәn edilmәsi
Obyektin tәdqiqi vә informasiya texnologiyalarının tәşkilinin vacibliyi

215 İnformasiya tәhlükәsizliyi  ...

•

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

216 Proses vә ya xidmәt standartı hansı standarta aiddir?

•

Terminoloji standarta
Mәhsul standartına
Proses vә ya xidmәt standartına
Uyuşqanlıq standartına
Sinaq metodları standartına

217 Aşağıdakılardan hansılar standartın növlәrinә aiddir?
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•

әsas standart, terminoloji standart
uyuşanlıq standartı
bütün cavablar doğrudur
proses vә ya xidmәt standartı
sınaq metodları standartı, mәhsul standartı

218 .......................... şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli
maraqlarının mühafizә olunma vәziyyәtidir.

•

hüquqi tәminat
informasiya tәminatı
azadlıq hüququ
linqvistik tәminat
informasiya tәhlükәsizliyi

219 Avtomatlaşdırılmış sistemlәrin mühüm komponenti olmaqla bilavasitә informasiya sistemlәrinin
funksional altsistemlәri vә obyektin tәşkilati strukturu ilә әlaqәdar olan tәminat növü hansıdır?

•

hüquqi tәminat
texniki tәminat
aparat tәminatı
linqvistik tәminat
informasiya tәminatı

220 İnformasiya sahәsindә hәdәlәr neçә kateqoriyaya bölünür?

•

3
2
6
5
4

221 İSO 12207 standartının ilkin redaksiyası neçәnci ildә hazırlanmışdır?

•

1993
1992
1996
1995
1994

222 İnformasiya tәhlükәsizliyi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

informasiya tәhlükәsizliyi vasitәlәrinin tәrkibi, xüsusiyyәtlәri vә quraşdırılma yerinin müәyyәn edilmәsi;
şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin balanslaşdırılmış maraqları ilә informasiya sferasında tәyin olunan milli
maraqların qorunma vәziyyәti
informasiyanın mühafizә sisteminin arxitekturasının işlәnib hazırlanması;
informasiyanın mühafizә sistemi ilә bağlı prioritetlәrin, tәlәblәrin vә mәhdudiyyәtlәrin müәyyәn edilmәsi üzrә
layihә vә konstruktor sәnәdlәrin tәhlili
informasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә çözümün seçilmәsi vә әsaslandırılması;

223 İnformasiya tәhlükәsizliyi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

informasiya tәhlükәsizliyi vasitәlәrinin tәrkibi, xüsusiyyәtlәri vә quraşdırılma yerinin müәyyәn edilmәsi.
informasiyanın vә dәstәklәnәn infrastrukturun tәbii vә ya süni xarakterli tәsadüfi vә ya qabaqcadan düşünülmış
tәsirlәrdәn qorunması başa düşülür.
informasiyanın mühafizә sistemi ilә bağlı prioritetlәrin, tәlәblәrin vә mәhdudiyyәtlәrin müәyyәn edilmәsi üzrә
layihә vә konstruktor sәnәdlәrin tәhlili
informasiyanın mühafizә sisteminin arxitekturasının işlәnib hazırlanması;
informasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә çözümün seçilmәsi vә әsaslandırılması;
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224 İnformasiyanın müdafiәsi nәdir?

•

verilәnlәrin emalı prosesinin idarә edilmәsi vә nәzarәt funksiyalarını yerinә yetirәn, informasiyanın
tәhlükәsizliyini tәmin edәn proqramlar kompleksidir.
ümumi sistemin müәyyәn әlamәtә görә ayrılmış bir hissәsidir.
informasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr kompleksidir.
informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksidir.
idarәetmә prosesinin ayrıayrı növlәrinin hüquqi nizamnamәlәridir.

225 Mümkünlük nәdir?

•

qәbul oluna bilәn vaxta tәlәb olunan verilәnin çatdırılmasının mümkünlüyüdür.
qәbul oluna bilәn vaxta tәlәb olunmayan informasiyanın alınmasının mümkünlüyüdür.
Lazım olmayan verilәnlәrin lazımi vaxtda çatdırılmasının mümkünlüyüdür.
qәbul oluna bilәn vaxta tәlәb olunan informasiyanın alınmasının mümkünlüyüdür.
qәbul oluna bilmәyәn vaxta tәlәb olunan informasiyanın alınmasının mümkünlüyüdür.

226 Tamlıq nәdir?

•

müxtәlif kateqoriyalı subyektlәr üçün әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnәn obyektdir.
informasiyanın aktuallığı vә uyuşqanlığı, dağıdılmadan vә icazәsiz dәyişikliklәrdәn müdafiәsidir.
qәbul oluna bilәn vaxta tәlәb olunan informasiyanın alınmasının mümkünlüyüdür.
informasiyanın icazә verilmәmiş daxillmalardan müdafiәsidir.
verilәnlәrin tәhrifolunmalardan, oğurlanmaqdan vә digәr növ pozuntulardan qorunmasıdır.

227 Yoluxmuş proqram işә başlayarkәn aşağıdakılardan hansı baş vermir?

•

virus operativ yaddaşı lazımsız informasiya ilә doldurur.
әmәliyyatların necә baş verdiyini istifadәçi hiss etmir.
әmәliyyatlar çox zәif sürәtlә baş verir.
virus idarәni öz әlinә alaraq digәr proqramları xarab etmәyә başlayır.
virus operativ yaddaşı zibillәyir.

228 Yerlәşdiyi mühitә görә .......... virusları mövcuddur.

•

rezident,yüklәmә,şәbәkә
şәbәkә, fayl, yüklәmә, faylyüklәmә
fayl,yüklәmә,qorxulu
Rezident,qeyri rezident
lokal,şәbәkә

229 Yerlәşdiyi mühiti yoluxdurma üsuluna görә ..........virusları mövcuddur.

•

rezident,yüklәmә,şәbәkә
şәbәkә, fayl, yüklәmә, faylyüklәmә
fayl,yüklәmә,qorxulu
rezident,qeyrirezident
lokal,şәbәkә

230 Tәsirinә görә...........virusları mövcuddur.

•

tәhlükәsiz, tәhlükәli, çox tәhlükәli
şәbәkә, fayl, yüklәmә, faylyüklәmә
fayl,yüklәmә,qorxulu
rezident,qeyrirezident
lokal,şәbәkә

231 Detektorproqramlar hansı proqramlardır?
viruslu faylları tapır vә onları müalicә edirlәr.
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•

kompüterin işi zamanı viruslar üçün xarakterik olan şübhәli әmәliyyatların aşkar edilmәsi üçün nәzәrdә tutlmuş
rezident proqramlardır.
stelsvirusları aşkar edәn vә baş vermiş dәyişikliklәri fәrglәndirmәyi bacaran kifayәr qәdәr inkişaf etmiş
alqoritmlәrә malik olurlar.
operativ yaddaşda vә fayllarda konkret virus üçün xarakterik olan baytlar ardıcıllığının axtarışını hәyata keçirir vә
aşkar edәn kimi uyğun göstәricilәr ekrana çıxır.
faylların qoluxmasını aradan qaldıran rezident proqrmalardır.

232 Müfәttişproqramlar hansı proqramlaedır?

•

viruslu faylları tapır vә onları müalicә edirlәr.
kompüterin işi zamanı viruslar üçün xarakterik olan şübhәli әmәliyyatların aşkar edilmәsi üçün nәzәrdә tutlmuş
rezident proqramlardır.
virusdan müdafiәnin әn etibarlı vasitәlәrindәndir .
operativ yaddaşda vә fayllarda konkret virus üçün xarakterik olan baytlar ardıcıllığının axtarışını hәyata keçirir vә
aşkar edәn kimi uyğun göstәricilәr ekrana çıxır.
faylların qoluxmasını aradan qaldıran rezident proqrmalardır.

233 Süzgәcproqramlar vә ya gözәtçilәr hansı proqramlardır?

•

viruslu faylları tapır vә onları müalicә edirlәr.
kompüterin işi zamanı viruslar üçün xarakterik olan şübhәli әmәliyyatların aşkar edilmәsi üçün nәzәrdә tutlmuş
rezident proqramlardır.
virusdan müdafiәnin әn etibarlı vasitәlәrindәndir .
operativ yaddaşda vә fayllarda konkret virus üçün xarakterik olan baytlar ardıcıllığının axtarışını hәyata keçirir vә
aşkar edәn kimi uyğun göstәricilәr ekrana çıxır.
faylların qoluxmasını aradan qaldıran rezident proqrmalardır.

234 Vaksinlәr vә ya immunizatorlarhansı proqramlardır?

•

viruslu faylları tapır vә onları müalicә edirlәr.
kompüterin işi zamanı viruslar üçün xarakterik olan şübhәli әmәliyyatların aşkar edilmәsi üçün nәzәrdә tutlmuş
rezident proqramlardır.
virusdan müdafiәnin әn etibarlı vasitәlәrindәndir .
operativ yaddaşda vә fayllarda konkret virus üçün xarakterik olan baytlar ardıcıllığının axtarışını hәyata keçirir vә
aşkar edәn kimi uyğun göstәricilәr ekrana çıxır.
faylların qoluxmasını aradan qaldıran rezident proqrmalardır.

235 Doktorproqramlar hansı proqramlardır

•

viruslu faylları tapır vә onları müalicә edirlәr.
kompüterin işi zamanı viruslar üçün xarakterik olan şübhәli әmәliyyatların aşkar edilmәsi üçün nәzәrdә tutlmuş
rezident proqramlardır.
virusdan müdafiәnin әn etibarlı vasitәlәrindәndir .
perativ yaddaşda vә fayllarda konkret virus üçün xarakterik olan baytlar ardıcıllığının axtarışını hәyata keçirir vә
aşkar edәn kimi uyğun göstәricilәr ekrana çıxır.
faylların qoluxmasını aradan qaldıran rezident proqrmalardır.

236 Troyan viruslar hansı viruslardır?

•

hәm faylları, hәm dә disklәrin yüklәmә strukturlarını yoluxdura bilirlәr.
kompüter şәbәkәlәri üzrә yayılırlar, şәbәkә kompüterlәrinin ünvanlarına öz surәtlәrini yazırlar.
özlәri artmağı bacaran viruslardır.
mühüm bir proqrmın altında maskalanaraq disklәrin fayl sistemini vә yüklәmә sektorunu pozurlar vә çox
tәhlükәlidirlәr.
faylların vә diskin strukturunun ölşüsünü dәyişirlәr, onları asanlıqla tapıb mәhv etmәk olar.

237 İTnin strukturuna daxil olanı seçin.

•

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

238 İSnin vә texnologiyalarının tәminat vasitәlәri –

•

bütün cavablar doğrudur
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş normativ sәnәddir
informasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә yaradılan vә ya istifadә olunan proqram, texniki, linqvistik,
hüquqi vә tәşkilati vasitәlәrdir
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәridir
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә informasiya sellәrinin
kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir

239 İnformasiya texnologiyalarının tәşkili vә istifadәsi zamanı ortaya çıxan hüquqi münasibәtlәrә aid deyil:

•

informasiya mәhsullarından istifadә hüququ
informasiya tәminatından istәnilәn formada istifadә hüququ
maşın daşıyıcıları üzәrindә әşya mülkiyyәt hüququ
informasiya resurslarının formalaşma vә genişlәnmә hüququ
bütün kateqoriyalı tәhlükәlәrdәn resursların mühafizә

240 İnformasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә yaradılan vә ya istifadә olunan proqram, texniki,
linqvistik, hüquqi vә tәşkilati vasitәlәr necә adlanır?

•

informasiya sistemlәrinin istismarçıları
informasiya sistemlәrinin tәminat vasitәlәri
informasiya texnologiyalarının tәminat vasitәlәri
informasiya sistemlәrinin vә texnologiyalarının tәminat vasitәlәri
informasiya texnologiyalarının proqram vasitәlәri

241 İnformasiya sahәsindә hәdәlәrin kateqoriyalarına aiddir: 1. şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin
informasiya hüququ azadlıqlarına hәdәlәr 2. yararsız vә yanlış informasiya tәsirlәri 3. kәnar şәxslәrin
informasiyaya qeyriqanuni icazәsiz tәsirlәri

•

heç biri
2,3
1,3
1,2
1,2,3

242 İnformasiya tәminatının (İT) strukturuna daxil deyil:

•

informasiya texnologiyalarının layihәlәndirilmәsi sistemlәri
predmet sahәsinin göstәricilәr sistemi
әllә vә ya avtomatik tәşkil edilәn vahid sәnәdlәşdirmә sistemi
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәri
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә informasiya sellәri

243 Standartların növlәrini sadalayın:

•

milli, mәhsul, firma, proses vә uyuşanlıq standartları
әsas, terminoloji, regional, mәhsul, proses vә ya xidmәt standartları
beynәlxalq, terminoloji, milli, proses vә ya xidmәt standartları
әsas, terminoloji, sınaq metodları, mәhsul, xidmәt vә uyuşanlıq standartları
әsas, terminoloji,sınaq metodları, mәhsul,uyuşanlıq standartları

244 Mühafizәnin yetәrliyi prinsipindә :

•

lәğv edilmә üsulları mәlum deyil
simmetrik şifrәlәmә zamanı әsas götürülür.
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•

qeyrisimmetrik şifrәlәmә zamanı әsas götürülür
qeyrisimmetrik şifrәlәmә zamanı әsas götürülmür.
mühafizә mütlәqdir

245 Simmetrik şifrәlәmәnin әsas çatışmayan cәhәti aşağıdakılardan hansıdır?

•

informasiya mübadilәsinә başlamazdan әvvәl açarı ötürmәk lazımdır.
eyni bir alqoritmin müxtәlif kompüterlәrdә yerinә yetirilmәsi üçün müxtәlif proqramlar yazmaq lazımdır.
mühafizә olunan әlaqә lazım deyildir.
problem tәkrarlanmır.
normallaşdırma tәlәb olunur.

246 Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramlarına aid deyildir? 1.müalicә proqramlar. 2. doktorproqramlar
vә ya faqlar; 3. müfәttişproqramlar; 4. süzgәcproqramlar; 5. vaksinlәr vә ya immunizatorlar. 6. diaqnostik
virus proqramlar.

•

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

247 İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәrkib hissәlәrinә aid olanları seçin. 1.Mümkünlük 2.Tamlıq
3.strukturluluq 4.Mәxfilik 5.sәrbәstlik.

•

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

248 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı yalnışdır ?

•

İnformasiyanın tәhlükәsizliyi onun bütün tәrkib hissәlәri ilә әn zәif bәnd olan insanın toplusu kimi tәyin edilir.
Kompüterlәr – informasiya sistemlәrinin yalnız tәrkib hissәlәrindәn biridir.
İnformasiya tәhlükәsizliyi – çoxsahәli deyildir.
İnformasiya tәhlükәsizliyi – çoxsahәlidir, çoxölçülü fәaliyyәt sahәsidir.
İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәrifinә görә, o, yalnız kompüterlәrdәn deyil, dәstәklәyәn infrastrukturdan – elektrik,
su vә istilik tәchizatından, kommunikasiya vasitәlәrindәn vә xidmәtçi personaldan da asılıdır.

249 İnformasiya texnologiyalarının işlәnib hazırlanma proseslәrinin sadalayın. 1. obyektin tәdqiqi vә
informasiya texnologiyalarının tәşkilinin vacibliyi 2. mövcud informasiya texnologiyalarının tәdqiqi 3.
aparat tәminatının texniki arxitekturasının, imkanlarının vә standartlarının müәyyәn edilmәsi 4. proqram
tәminatının hәyat dövrünün modellәşdirilmәsi

•

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

250 Proqram tәminatının hәyat dövrünün mәrhәlәlәrindәn biri deyil:

•

sifarişçinin tәlәbinә uyğun olaraq interfeysdә düzәlişlәrin aparılmasının qeyrimümkünlüyü
informasiya texnologiyalarına, PT–yә vә ya informasiya texnologiyalarının strategiyasına olan tәlәblәrin
müәyyәnlәşmәsi
informasiya texnologiyalarının tәhlili vә tәtbiqi sistemә olan detallı tәlәbin formalaşması
informasiya texnologiyalarının layihәlәndirilmәsi vә ya tәlәblәrin detal spesifikasiyasına keçirilmәsi
informasiya texnologiyalarının tәtbiqi, yeni tәtbiqi sis¬temin qurulması
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251 Uyuşqanlıq standartı .......................

•

müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrı ayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin edir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan normativ sәnәddir

252 Proses vә ya xidmәt standartı .......................

•

müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan normativ sәnәddir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin edir

253 Sınaq metodları standartı .......................

•

istehsal tәlәblәrini tәyin edir
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan normativ sәnәddir
müxtәlif sınaqların qaydasını vә metodikasını özündә saxlayır
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin edir

254 Terminoloji standart .......................

•

istehsal tәlәblәrini tәyin edir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin edir
müәyyәn terminlәrin tәrifini vә onların tәtbiq nümunәlәrini özündә saxlayır
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan normativ sәnәddir

255 Sәnәd dövriyyәsi .......................

•

sәnәddә ilk yazının yerinә yetirildiyi andan sәnәdin arxivә veriәcәyi
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәridir
elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә informasiya sellәrinin
kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir
iqtisadi mәsәlәlәrin avtomatlaşdırılmış emalı zamanı kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir

256 İnformasiya faylı ..................................

•

elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantlarından istifadә etmәklә informasiya sellәrinin
kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş normativ sәnәddir
sәnәddә ilk yazının yerinә yetirildiyi andan sәnәdin arxivә verilәcәyi ana qәdәr keçmә ardıcıllığıdır
iqtisadi mәsәlәlәrin avtomatlaşdırılmış emalı zamanı kompyuterin yaddaşında saxlanan әsas struktur vahididir
iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması vә tәsnifatı sistemlәridir

257 әsas standart .......................

•

istehsal tәlәblәrini tәyin edir
müәyyәn terminlәrin tәrifini vә onların tәtbiq nümunәlәrini özündә saxlayır
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan normativ sәnәddir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin edir

258 Mәhsul standartı .................
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•

bütünlükdә mәhsulların vә hәm dә onların ayrıayrı hissәlәrinin uyğunluğunu tәmin edir
müәyyәn fәaliyyәt sahәlәri üçün özündә ümumi vә ya aparıcı müddәaları saxlayan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini vә onun öz tәyinatına uyğunluğunu tәyin edir
obyektlәri proseslәr vә xidmәtlәr olan normativ sәnәddir
istehsal tәlәblәrini tәyin edir

259 Standart nәdir?

•

beynәlxalq normalara uyğun olmayan sәnәddir
konsensus әsasında hazırlanmış normativ sәnәddir
konsensus әsasında hazırlanmış, tanınmış orqan tәrәfindәn tәsdiq olunmuş, müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin optimal
dәrәcәsinә nail olmağa yönәlmiş normativ sәnәddir
informasiya sistemlәri vә ya texnologiyalarının keyfiyyәtini tәmin edәn istәnilәn sәnәddir
müәyyәn sahәlәrdә sifarişlәrin yerinә yetirilmәsinә yönәldilmiş normativ sәnәddir

260 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

HTTP
TCP/İP
SMTP
HTML
FTP

261 Hipermәtnlәrә baxmaq üçün nәzәrdә tutulmuş proqram deyil:

•

İnternet Naviqator
Firefox Mozilla
Opera
Google Xrome
MS Frontpage

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

•

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

263 Hipermәtnlәrin tәşkili üçün nәzәrdә tutulmuş proqramdır:

•

İnternet Naviqator
MS Frontpage
Opera
Firefox Mozilla
Google Xrome

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

•

Gopher
WWW
Telnet
FTP
Usenet

265 Internet xidmәtlәrinә aiddir:
OLE
SMTP

•
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•

Usenet
Plug and Play
Token Ring

266 Internet xidmәtlәrinә aid deyil:

•

Internet Explorer
Email
FTP
Usenet
Telnet

267 LAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

beynәlxalq
qlobal
lokal
regional
korporativ

268 MAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

lokal
qlobal
yerli
korporativ
regional

269 WAN hansı şәbәkәni göstәrir?

•

lokal
qlobal
yerli
korporativ
regional

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

•

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

271 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

272 Stansiya nәdir?

•

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

273 Server nәdir?

•

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

274 Mәlumatların qәbul edilmәsi protokoludur:

•

SMTP
HTTP
FTP
POP
HTML

275 Metaaxtarış sistemlәrinә aid olanı seçin:

•

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

276 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

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

•

TELNET
FTP
USENET
WAIS
GOPHER

278 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

279 Kommunikasiya şәbәkәsinә hansı komponentlәr daxildir?

•

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

280 Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin çatışmazlıqlarından biridir:
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•

stansiyaların proqram tәminatının 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

281 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

282 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

283 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

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

•

beynәlxalq
regional
lokal
qlobal
korporativ

285 Kompyuter şәbәkәlәri hansı struktur әsasında qurulmuşdur?

•

halqa
qarışıq
ierarxik
relyasiya
ulduz

286 Elektron poçt ünvanında @ işarәsindәn sonra nә yazılır?

•

istifadәçinin IPünvanı
serverin adı
topologiyanin növü
serverin kodu
istifadәçinin adı

287 FTP (File Transfer Protocol) nәdir?
İnternetin әn populyar xidmәt növü
İnternetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplar
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•

uzaqlaşdırılmış kompyuterlә qarşılıqlı tәsir
kompyuterlәrarası faylların ötürülmә protokolu
açar sözlәrә vә ifadәlәrә görә İnternetdә informasiya axtarışı vasitәsi

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

•

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

289 Telnet nәdir?

•

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

290 WAİS (Wide Area İnformation Servers) nәdir?

•

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

291 Usenet telekonfrasları nәdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

294 ............ arxitekturası şәbәkәdә kompyuterlәrin qarşılıqlı tәsir modelidir.
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•

abonent – kompyuter
mәsәlәişçi stansiya
mәnbә  qәbuledici
faylserver
müştәriserver

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

•

işçi stansiya
brauzerlәr
serverlәr
drayverlәr
provayderlәr

296 Şәbәkә qovşaqlarının rabitә kanalları ilә mәntiqi birlәşmә sxemi necә adlanır?

•

Topologiya
Kommunikasiya
Şәbәkә modeli
Relyasiya modeli
Abonent sistemi

297 Arcnet şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

şin
ulduz
qarışıq
halqa
ierarxik

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

•

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

299 Ethernet şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

ierarxik
şin
qarışıq
ulduz
halqa

300 Token Ring şәbәkәsi hansı tipli topologiyaya әsaslanır?

•

qarışıq
ulduz
şin
ierarxik
halqa

301 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nәdir?
müxtәlif tip infor¬ma¬siyanı özündә saxlayan mәtn
faylların ötürülmә protokolu
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•

hipermәtni sәnәdlәrin tәşkili protokolu
hipermәtni sәnәdlәrin ötürülmәsi protokolu
hipermәtnin nişanlanması dili

302 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

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

•

Mürәkkәb
İxtisaslaşmış
Metaaxtarış
Indeksli
Sadә

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

•

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

305 Qlobal şәbәkәnin baza protokolu hansıdır?

•

SMTP
HTTP
FTP
HTML
TCP/İP

306 Fiziki ötürücü mühit nәdir?

•

verilәnlәrin mәnbәyidir
istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir
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

307 Ötürmә vasitәlәri...

•

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

308 İşçi stansiya  ...

•

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

309 Şәbәkәnin topologiyası nәdir?

•

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

310 Qovşaq nәdir?

•

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

311 Marker nәdir?

•

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

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

•

Beşinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü
Birinci

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

•

5
6
2
3
4

314 Firma tәrәfindәn hәll edilәn mәsәlәlәrin neçә növü var,

•

3
2
6
5
4

315 İri müәssisәlәrdә idarәetmәnin neçә forması mövcuddur,

•

6
2
3
4
5

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

•
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•

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

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

•

meyn
UNİX–server
variantların hamısı
superkompyuter
freym

318 Tәşkilatları (müәssisәlәri) neçә qrupa bölürlәr,

•

4
2
6
5
3

319 Qәrar qәbuletmәnin plan mәsәlәlәrinin reallaşması neçә sәviyyәdә hәyata keçirilir?

•

4
3
6
5
3

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

•

6
3
2
4
5

321 Avtomat informasiya sisteminin göstәricilәrinә aiddir:

•

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

322 Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin göstәricilәrinә aiddir:

•

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

323 әllә idarә olunan informasiya sistemlәrinin göstәricilәrinә aiddir:

•

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

324 İnformasiya proseslәrinin avtomatlaşdırma sәviyyәsinә görә onlar neçә növә bölünür?

•

6
4
2
3
5

325 İdarәetmә proseslәrinin növlәrinә görә İS neçә yerә bölünür?

•

3
2
4
5
6

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

•

6
4
2
3
5

327 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrinin әsas tәsnifat әlamәtlәrinә aid deyil:

•

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

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

•

qlobal, federal, regional
qlobal, lokal, bәlәdiyyә
qlobal, regional, lokal
federal, regional, bәlәdiyyә
lokal, federal, regional
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329 Texnoloji proseslәrin idarә edilmәsinә aiddir:

•

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

330 Tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarә olunmasına aiddir:

•

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

331 İnteqrasiya edilmiş informasiya sistemlәrinin funksiyalarına aiddir:

•

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

332 Korporativ informasiya sistemlәrinin funksiyalarına aiddir:

•

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

333 Elmi tәdqiqatların informasiya sistemlәrinin funksiyalarına aiddir:

•

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

334 Öyrәtmә informasiya sistemlәrinin funksiyalarına aiddir:

•

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

335 Korporativ sistemin informasiya sellәrinin ümumilәşdirilmiş sxeminin elementinә ağağıdakılardan hansı
aid deyil,
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•

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

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

•

Beşinci
Üçüncü
İkinci
Birinci
Dördüncü

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

•

Beşinci
Üçüncü
İkinci
Birinci
Dördüncü

338 İnformasiya texnologiyasının fәaliyyәt konturunun modellәrinә aiddir,

•

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

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

•

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

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

•

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

341 ...........biznesin inkişafının strateji idarәetmә qәrarlarının işlәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş tәhlil
mәsәlәlәridir. Cümlәni tamamlayın.
Beşinci növ mәsәlәlәr
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•

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

342 Aşağıdakı variantlardan hansı firma tәrәfindәn hәll edilәn mәsәlәlәrin 4cü növünә aiddir

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

346 Avtomatlaşdırılmış İT  nin kombinasiya edilmiş şәbәkә tәşkili aşağıdakı üstünlüklәrә malik deyil:

•

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

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

•

regional
orta
kiçik
federal
iri

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

•

regional
orta
kiçik
federal
iri

349 Avtomatlaşdırılmış İT – nin tәşkili strategiyasının seçiminә aid deyil,

•

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

350 Avtomatlaşdırılmış İT – nin tәşkili strategiyasının seçiminә aiddir,

•

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

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

•

regional
orta
kiçik
federal
iri

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

•

1, 3
1, 5
2, 5
2, 3
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•

2, 4

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

•

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

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

•

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

355 Mәrkәzlәşdirilmәmiş informasiya texnologiyalarının funksiyalarına aiddir:

•

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

356 Mәrkәzlәşdirilmiş informasiya texnologiyalarının funksiyalarına aiddir:

•

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

357 Bәlәdiyyә informasiya sistemlәrinә aiddir:

•

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

358 Federal informasiya sistemlәrinә aiddir:
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•

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

359 Regional informasiya sistemlәrinә aiddir:

•

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

360 İdarәetmәnin informasiya sisteminin funksiyalarına aid deyil:

•

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

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

•

İnteqrasiya edilmiş İS
Korporativ hesablama әәbәkәsi
Mәrkәzlәşdirilmәmiş
Mәrkәzlәşdirilmiş
Korporativ әS

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

•

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

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

•

İnteqrasiya edilmiş İS
Korporativ hesablama әәbәkәsi
Mәrkәzlәşdirilmәmiş
Mәrkәzlәşdirilmiş
Korporativ әS
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364 ............ informasiyanın ötü¬rül¬mәsi üçün bir müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәdә olan lokal hesab¬lama
şәbәkәlәrindәn ibarәt vә territorial cәmlәşmәyә malik paylanmış inteqrasiya edimiş sistemdir. Cümlәni
tamamlayın.

•

İnteqrasiya edilmiş İS
Korporativ hesablama şәbәkәsi
Mәrkәzlәşdirilmәmiş
Mәrkәzlәşdirilmiş
Korporativ әS

365 РОРЗ, SMTP, UUCP protokollarının vәzifәsi,

•

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

366 x.500 protokollarının vәzifәsi,

•

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

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

•

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

368 Kombinasiya edilmiş informasiya texnologiyalarının funksiyalarına aiddir:

•

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

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

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

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

•

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

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

•

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

372 İş vahidinin tәsvirinә aiddir:

•

variantların hamısı
mәsuliyyәt subyektinin tәyinatı;
çәtinlik tutumunun hesablanması;
İşçiyә qoyulmuş tәtәlәblәrin tәyini;
instruksiyaların hazırlanması.

373 Altsistem aşağıdakı mәsәlәlәri hәll edir,

•

variantların hamısı
vәzifә instruksiyalarının formalaşması;
ştat vәzifәlәrinin yüklәnmәsinin planlaşdırılması;
Müәssisәnin tәşkilati strukturunun formalaşması;
ştat cәdvәllәrinin formalaşması.

374 Attestasiya neçә tәrkib hissәdәn ibarәtdir.

•

6
4
3
2
5

375 Uğurlu kadr planlaşdırmasına aid deyil,

•

personalın inkişafı üçün şәraitin tәmin olunması
iş texnologiyası vә birgә fәaliyyәtin tipi
daxili motivasiyaya vә işçiәrin bacarığına uyğun personaldan necә istifadә edilmәsi
işçilәrin sayı vә kvalifikasiyası
planlaşdırılmış tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr
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376 Uğurlu kadr planlaşdırmasına aiddir,

•

variantların hamısı
personalın inkişafı üçün şәraitin tәmin olunması
daxili motivasiyaya vә işçiәrin bacarığına uyğun personaldan necә istifadә edilmәsi
işçilәrin sayı vә kvalifikasiyası
planlaşdırılmış tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr

377 Müәssisә daxilindә texnologiyalar vә personalla idarә¬etmә metodları neçә istiqamәtә ayrılır:

•

6
4
3
2
3

378 AIYlәrdә sistem neçә sәviyyәdәn ibarәt olur,

•

6
4
3
2
5

379 Аrdıcıl birlәşmә neçә hissәyә bölünür

•

6
4
3
2
5

380 Şәbәkәlәrdә kоmpüterlәr birbiriilә birlәşmә növünә görә neçә yerә bölünür,

•

6
4
3
2
5

381 Şәbәkәnin әsаs göstәricilәrinә аşаgıdаkılаrdan hansı aid deyil,

•

genişlәnmә
etibаrlıq
ötürmә qаbiliyyәti
mәhsuldаrlıq
mәhdudiyyәt

382 Lоkаl şәbәkәnin elementlәrinә aid deyil,

•

serverlәr
stаnsiyаlar
qоşulmа vаsitәlәri
ötürücü kаbel,
riyazi tәminat

383 әhаtә dаirәsinә görә şәbәkәlәr neçә hissәyә bölünür,
6
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•

4
3
2
5

384 İşdәn çıxarılma sәbәblәri vә işçilәrin tәlәblәrә uyğun kvalifikasiyası üzrә uyğunluğunun tәhlili üçün
nәzәrdә tutulmuş altsistem necә adlanır?

•

İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yiğımı
İş vaxtından istifadәnin uçotu
Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi. Personalın peşә artımı
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması

385 Planlı vә faktiki mәzuniyyәt, xәstәlik vәrәqlәri, iş vaxtının istifadәsi, yerinә yetirilmiş işlәrin uçotu vә
әmәyә görә әlavә mükafatlandırma sәnәdlәrinin jurnallarının tutulması üçün nәzәrdә tutulan altsistem
hansıdır?

•

Işçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yiğımı
Iş vaxtından istifadәnin uçotu
Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi vә personalın peşә artımı
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması

386 Kadr kartoçkalarının, әmrlәrin siyahısı vә ştat cәdvәlinin verilәnlәri üzrә müxtәlif .....................
formalaşır.

•

hesabatlar
sәnәdlәr
diaqramlar
meyarlar
sorğular

387 İşçinin adını, soyadını, bioqrafik verilәnlәrini, halhazırda yerinә yetirdiyi iş vә әmәk müqavilәsi,
şәxsiyyәt verilәnlәri, ailә vәziyyәti vә hәrbi mükәllәfiyyәti haqqında informasiyanı saxlayan sәnәd forması
necә adlanır?

•

CVanket
kadr kartoşkası
forma 9
şәxsi vәsiqә
attestasiya vәsiqәsi

388 Personalın qiymәtlәndirilmәsi dedikdә ............ tәyini başa düşülür.

•

әmәyin mәzmununun
әmәyin keyfiyyәtinin
әmәyin intensivliyinin
işçinin mәşğul olduğu sahәdә hazırlıq dәrәcәsinin
әmәyin hәcminin

389 Sosialәmәk sferasına aid olmayanı seçin:

•

әhalinin sosial müdafiәsi
әsas istehsal әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi
әmәk bazarının, mәşğulluğun vә işsizliyin vәziyyәti
әhalinin gәliri
әmәyin keyfiyyәti
58/104

22.12.2016

390 Hesabat verәn şәxslәrlә hesablamaların uçotu nun funksiyalarına aid deyil:

•

hesabataltı mәblәğin bağlanması vә nәticәlәrin yekunlaşdırılması
әlavәlәrin cәminin hesablanması
mәsrәflәrin norması әsasında hesabatda olan mәblәğin hәcminin hesablanması.
avtomatik formalaşmış müxabirlәşmәnin әllә tәshihi
hesabatda olan mәblәğ haqqında verilәnlәrin daxil edilmәsi

391 әmәk haqqının әlavә edilmәsinin hesab bloku nun funksiyalarına aid deyil:

•

hesabataltı mәblәğә görә borc balansının avtomatik hesablanması
әlavәlәrin cәminin hesablanması
işçilәrә kartotekaların ayrılması
hesabatların formalaşması
әlavәlәrin yenidәn hesablanması

392 ......... termini dedikdә firmanın stra¬tegi¬ya¬sına uyğun olaraq insan resursunu qayda vә normalar
sisteminә çevirәn sistem başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

•

“Sosial siyasәt”
“Dövlәt siyasәti”
“Personal siyasәti”
“Kadr siyasәti”
“Firma siyasәti”

393 ......... mәqsәdi – kadrların keyfiyyәt tәrkibinin vә sayının saxlanması, yenilәnmәsi proseslәrinin optimal
nisbәtinin tәminidir. Cümlәni tamamlayın.

•

Sosial siyasәtinin
Dövlәt siyasәtinin
Personal siyasәtinin
Kadr siyasәtinin
Firma siyasәtinin

394 Kadr siyasәtinә aşağıdakılardan hansı aiddir,

•

Variantların hamısı doğrudur
kadr informasiyasının hәrәkәti sistemlәrinin (infor¬ma¬siya siyasәti) tәşkilini vә onlara yardımı
әmәk resurslarına tәlәbatın planlaşdırılmasını, strukturun, şta¬tın, tәyinatın, ehtiyatın tәşkili vә yerlәşdirilmәsinin
(tәşkilatiştat siyasәti) formulә edilmәsini
kadr siyasәtinin ümumi prinsiplәrinin işlәnilmәsini, onun mәqsәdlәrinin tәyinini
әmәyin stimullaşdırılması sistemlәrinin (maliyyә siya¬sәti) sәmәrәli tәmin olunmasını, vasitәlәrin paylanma
prinsiplәrini

395 Sosialәmәk sferası informasiyanın aşağıdakı istiqamәtlәrdә yığımını vә toplanmasını tәlәb edir:

•

variantların hamısı
әhalinin gәliri;
әmәk bazarının, mәşğulluğun vә işsizliyin vәziyyәti;
Sosialdemoqrafik proseslәr;
әhalinin yaşayış sәviyyәsi vә sosial müdafiәsi;

396 Personalın iş qabiliyyәtinin dәstәklәnmәsi metodlarına aiddir,

•

variantların hamısı
kadr ehtiyatının formalaşdırılması;
attestasiya (әmәyin vә personalın qiymәtlәndirilmәsi);
әmәyin normalaşdırılmasına vә onun mәhsuldarlğının yüksәldilmәsinә istiqamәtәnmiş tәdbirlәr;
әmәyin stimullaşdırılması
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397 Attestasiya tәrkib hissәlәri hansılardır,

•

әmәyin vә personalın qiymәtlәndirilmәsi
personalın inkişafı üçün şәraitin tәmin olunması
әhalinin yaşayış sәviyyәsi vә sosial müdafiәsi
әmәk bazarının, mәşğulluğun vә işsizliyin vәziyyәti
planlaşdırılmış tәdbirlәrә çәkilәn xәrclәr

398 Müәssisәnin işçilәri haqqında verilәnlәrlә iş funksiyası aşağıdakı hansı altsistemә aiddir

•

Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Personalın peşә artımı
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yığımı

399 İşçilәrin vәzifә üzrә seçimi funksiyası aşağıdakı hansı altsistemә aiddir,

•

Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Personalın peşә artımı
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yığımı

400 Kadrların dәyişilmәsi vә dәyişikliklәrin aparılması üzrә ştat cәdvәli jurnalların tutulması funksiyası
aşağıdakı hansı altsistemә aiddir

•

Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Personalın peşә artımı
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yığımı

401 İşdәn azad edilmiş işçilәrin arayış mәlumatları arxivinin (kadr kartoçkalarına analoji verilәnlәr)
yaradılması funksiyası aşağıdakı hansı altsistemә aiddir,

•

Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Personalın peşә artımı
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yığımı

402 Yenidәn attestasiya ilә bağlı işçilәrin siyahısının daxil edilmәsi funksiyası aşağıdakı hansı altsistemә
aiddir,

•

Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Personalın peşә artımı
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yığımı

403 İşçilәrin hәftәlik iş qrafiklәri funksiyası aşağıdakı hansı altsistemә aiddir,

•

Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Personalın peşә artımı
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yığımı
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404 Tәqvim ili üçün işçilәrin yüklәnmәsinin planlaşdırılması funksiyası aşağıdakı hansı altsistemә aiddir,

•

Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Personalın peşә artımı
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yığımı

405 Altsistemdә karto¬te¬ka¬lar vardır: vergi kartoçkaları, şәxsi kartoçkalar, hesab kartoçkaları, tәqaüd
kartoçkaları, stajın uçotu, ödәmә sәnәdlәri. Bu ifadә aşadakılardan hansına aiddir,

•

Hesabat verәn şәxslәrlә hesablamaların uçotu
İşçilәrә kartotekaların ayrılması
Әlavәlәrin cәminin hesablanması
Әmәk haqqının әlavә edilmәsinin hesab bloku
Hesabatların formalaşması

406 İşçilәrin gәlirlәri haq¬qın¬da verilәnlәrin vergi müfәttişliyinә ötürülmәsi üçün hesablama vәrәqlәri,
köçürmәlәr, ödәmә sәnәdlәrinin müxtәlif növlәri üzrә hesabatlar formalaşır, tәqaüd fonduna köçürmәlәrin
uçotu aparılır. Bu ifadә aşadakılardan hansına aiddir,

•

Hesabat verәn şәxslәrlә hesablamaların uçotu
İşçilәrә kartotekaların ayrılması
Әlavәlәrin cәminin hesablanması
Әmәk haqqının әlavә edilmәsinin hesab bloku
Hesabatların formalaşması

407 ............ bloku nağd pullara vә işçilәrin mәsuliyyәt daşıdıqları maddi dәyәrlәrә nәzarәt üçün nәzәrdә
tutulmuşdur. Cümlәi tamamlayın.

•

Hesabat verәn şәxslәrlә hesablamaların uçotu
Әmәk haqqının әlavә edilmәsinin hesab bloku
Әlavәlәrin cәminin hesablanması
İşçilәrә kartotekaların ayrılması
Hesabatların formalaşması

408 Hesabat verәn şәxslәrlә hesablamaların uçotu blokunun funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

Hesabataltı mәblәğә görә borc balansının avtomatik hesablanması
Hesabatlar – fәrdi sәnәdlәrin sәnәd formasında vә ya sәrbәst redartә olunması
Hesabata daxil olan pul mәblәğlәrinin hesablaması vә qeydiyyatı
Hesabataltı mәblәğin uçotu üzrә mühasibat müxabirlәşmәsinin avtomatik formalaşması
Hesabataltı mәblәğin bağlanması vә nәticәlәrin yekun¬laşdırılması

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

•

mürәkkәb birlәşmә
sаdә аrdıcıl birlәşmә
dаirәvi birlәşmә
şin birlәşmә
ulduz birlәşmә

410 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,

•

dаirәvi birlәşmә
sаdә аrdıcıl birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
ulduz birlәşmә
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şin birlәşmә

411 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,

•

dаirәvi birlәşmә
sаdә аrdıcıl birlәşmә
mürәkkәb birlәşmә
ulduz birlәşmә
şin birlәşmә

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

•

mürәkkәb birlәşmә
sаdә аrdıcıl birlәşmә
dаirәvi birlәşmә
şin birlәşmә
ulduz birlәşmә

413 AIYlәrdә sistemin strukturu hansı struktura malik olur,

•

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

414 AIYlәrdә sistem hansı sәviyyәlәrdәn ibarәt olur,

•

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

415 AİY –dә administratorun hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

saxlamaq;
dәyişdirmәk;
oxumaq ;
yazmaq ;
seçmәk;

416 әmәyin normalaşdırılması sisteminin sәmәrәli tәşkili üçün müәssisә ......... haqqında informasiyaya
malik olmalıdır. 1. fәaliyyәtin tәhlilinin nәticәlәri 2. baza normaları kompleksi 3. istehsalın texniki sәviyyәsi
4. әmәyin mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün maddi stimullaşdırma sistemlәrinin hesablama alqoritmlәri

•

!;2;3;4
1;3;4
1;2;4
2;3
1;2

417 İşçilәr haqqında personal verilәnlәrin in yığımı altsistemi hansı funksiyanı yerinә yetirmir?

•

ştat cәdvәllәrinin vә ştat kartoçkalarının tәşkili
müәssisәnin işçilәri haqqında verilәnlәrlә iş
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kadrların dәyişilmәsi vә dәyişikliklәrin aparılması üzrә ştat cәdvәli jurnalların tutulması
hesabatların, siyahıların vә statistikanın formalaşması
[yeni cavab]
işçilәrin vәzifә üzrә seçimi

418 İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi. Personalın peşә artımı altsisteminin yerinә yetirdiyi vәzifә deyil:

•

işçilәrin hәftәlik iş qrafiklәri
işdәn azad edilmә sәbәblәrinin hesabatlarının hazır edilmәsi
yenidәn attestasiya ilә bağlı işçilәrin siyahısının daxil edilmәsi
işçilәrin karyera artımının vә kvalifikasiyasının yüksәldilmәsi planlarının formalaşması
vәzifәlәr üzrә funksiyaların bölüşdürülmәsi

419 İş vahidinin (bir iş yerindә bir işçi tәrәfindәn yerinә yetirilәn işin) tәsvirinә aid deyil:

•

müәssisәnin tәşkilati strukturunun formalaşması
instruksiyaların hazırlanması
işçiyә qoyulmuş tәtәlәblәrin tәyini
çәtinlik tutumunun hesablanması
mәsuliyyәt subyektinin tәyinatı

420 әmrin formalaşma mәrhәlәlәri hansıdır? 1. layihәnin hazırlanması vә onun qeydiyyatı 2. verilәnlәr
bazasının tәşkili 3. düzgünlüyün yoxlanılması 4. mәzuniyyәt vaxtının tәyini 5. әmrin imzalanmasından sonra
onun qeydiyyatı

•

1;2;5
2;3;5
1;3;5
1;2;3
1;2;4

421 Korporativ verilәnlәr bazasına daxil olmaların vә istifadәçilәrin yerinә yetirdiklәri funksiyaların
mәhdudlaşdırılmasına, sistem administratorunun yerinә yetirdiyi çoxsaylı әmәliyyatların ixtisar edilmәsinә
xidmәt edәn altsistem necә adlanır?

•

Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi. Personalın peşә artımı
İşçilәr haqqında personal verilәnlәrinin yiğımı
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
Müdiriyyәt

422 әmәyin qiymәtlәndirilmәsi onun hansı meyarlara görә qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanmır?

•

artım perspektivlәrinә
keyfiyyәtә
intensivliyә
kәmiyyәtә
mәzmununa

423 Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması altsistemi hansı mәsәlәlәri hәll edir? 1. müәssisәnin tәşkilati
strukturunun formalaşması 2. işçilәrin vәzifә üzrә seçimi 3. ştat vәzifәlәrinin yüklәnmәsinin planlaşdırılması
4. vәzifә instruksiyalarının formalaşması 5. ştat cәdvәllәrinin vә ştat kartoçkalarının tәşkili

•

2, 3, 4
1, 2, 3
1, 3, 4
1, 2, 4
3, 4, 5
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424 Personalın iş qabiliyyәtinin dәstәklәnmәsi metodlarına aid deyil:

•

attestasiya (әmәyin vә personalın qiymәtlәndirilmәsi)
әmәyin normalaşdırılmasına vә onun mәhsuldarlğının yüksәldilmәsinә istiqamәtlәnmiş tәdbirlәr
personalın işdәn kәnarlaşdırılması
әmәyin stimullaşdırılması
kadr ehtiyatının formalaşdırılması

425 Hesabataltı mәblәğin uçotu üzrә mühasibat müxabirlәşmәsinin avtomatik formalaşmasına aiddir, 1.
hesabatda olan mәblәğ haqqında verilәnlәrin daxil edilmәsi 2. mәdaxil kassa orderlәrinin avtomatik
generasiyası ve¬rilmiş hesabat mәblәğindәn xәrclәnmәmiş hissәnin hesabat verәnә qaytarılması 3.
mәsrәflәrin növlәri haqqında verilәnlәrin әsasında müxabirlәşmәnin avtomatik generasiyası 4.
müxabirlәşmәnin avtomatik generasiya proseduralarının qurulması 5. avtomatik formalaşmış
müxabirlәşmәnin әllә tәshihi

•

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

426 Hesabataltı mәblәğә görә borc balansının avtomatik hesablanmasına aiddir, 1. hesabatda olan mәblәğ
haqqında verilәnlәrin daxil edilmәsi 2. mәdaxil kassa orderlәrinin avtomatik generasiyası ve¬rilmiş hesabat
mәblәğindәn xәrclәnmәmiş hissәnin hesabat verәnә qaytarılması 3. hesabat verәn şәxsin әmәkhaqqından
hesabat mәb¬lә¬ğinin xәrclәnmәmiş hissәsinin avtomatik tutulması 4. mәsrәflәrin norması әsasında
hesabatda olan mәblәğin hәcminin hesablanması

•

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

427 Hesabata daxil olan pul mәblәğlәrinin hesablaması vә qeydiyyatına aiddir, 1. hesabatda olan mәblәğ
haqqında verilәnlәrin daxil edilmәsi 2. mәdaxil kassa orderlәrinin avtomatik generasiyası ve¬rilmiş hesabat
mәblәğindәn xәrclәnmәmiş hissәnin hesabat verәnә qaytarılması 3. hesabat verәn şәxsin әmәkhaqqından
hesabat mәb¬lә¬ğinin xәrclәnmәmiş hissәsinin avtomatik tutulması 4. mәsrәflәrin norması әsasında
hesabatda olan mәblәğin hәcminin hesablanması

•

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

428 Gәlirlәr vә mәs¬rәflәr üzrә әlavәlәrin müxtәlif növlәrindәn istifadә edilә bilәr, verilәnlәrin
mәzuniyyәtlәr, bülletenlәr vә hәm dә işin nәticәlәri nәzәrә alınmaqla tabeldәn daxil edilmәsi mümkündür,
işçilәrin gәlirlәri haqqında verilәnlәr vergi orqanlarına verilir. Bu ifadә aşadakılardan hansına aiddir,

•

Hesabat verәn şәxslәrlә hesablamaların uçotu
Әmәk haqqının әlavә edilmәsinin hesab bloku
Әlavәlәrin cәminin hesablanması
İşçilәrә kartotekaların ayrılması
Hesabatların formalaşması

429 .............. işçilәrin gәlirlәri üzrә әlavәlәrin, vergi vә vergidәn tutulmalar üzrә hesablamaların
aparılmasına aid bütün mәsәlәlәrin hәlli üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Cümlәi tamamlayın.

•

Әlavәlәrin cәminin hesablanması
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•

Әmәk haqqının әlavә edilmәsinin hesab bloku
Hesabat verәn şәxslәrlә hesablamaların uçotu
Hesabatların formalaşması
İşçilәrә kartotekaların ayrılması

430 әmrin formalaşması ardıcıllığını mәrhәlәr üzrә sadalayın: 1. әmrin qeydiyyatı 2. әmrin layihәsinin
hazırlanması vә onun qeydiyyatı (nömrәnin verilmәsi); 3. әmrin düzgünlüyünün yoxlanılması; 4. әmrin
imzalanmasından sonra onun qeydiyyatı. 5. әmrlәrin çap forması

•

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

431 Sosialәmәk sferası informasiyanın aşağıdakı istiqamәtlәrdә yığımını vә toplanmasını tәlәb edir: 1. kadr
tәrkibinin formalaşdırılması 2. әmәk bazarının, mәşğulluğun vә işsizliyin vәziyyәti; 3. әhalinin gәliri; 4.
әhalinin yaşayış sәviyyәsi vә sosial müdafiәsi; 5. iş texnologiyası vә birgә fәaliyyәtin tipi

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

435 Hansı siyasәtin mәqsәdi kadrların keyfiyyәt tәrkibinin vә sayının saxlanması, yenilәnmәsi proseslәrinin
optimal nisbәtinin tәminidir?

•

informasiya
ştat
maliyyә
personalın inkişaf
kadr
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•

436 Müdiriyyәt altsistemindә verilәnlәr bazası serverinin uçot yazılarının yerlәşmәsi üzrә yerinә yetirilәn
әsas әmәliyyatlara aid deyil:

•

hesabatların formalaşması
yazıların tәşkili
daxilolma parolunun dәyişdirilmәsi
seçilmiş verilәnlәr bazasına zәruri daxilolma hü¬ququnun tәyini
yazıların lәğv edilmәsi vә dәyişdirilmәsi

437 Personalla idarәetmәnin müasir sistemlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

xarici vә quraşdırılmış hesabat generatorundan istifadә
istifadәçinin әmәliyyatlarının qeydiyyat jurnallarının tutulması
verilәnlәr bazasının sәnәdlәşdirilmәsi
verilәnlәr bazasının vahid idarә olunması
analitik uçot göstәricilәrinin böyük hәcmdә istifadәsinin qeyrimümkünlüyü

438 әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması altsisteminin yerinә yetirdiyi funksiya deyil:

•

zaman vә işlәnmә normalarının uçotunun daxil edilmәsi
tәqvim ili üçün işçilәrin yüklәnmәsinin planlaşdırılması
iş vaxtı qrafiklәrinin vә iş yerlәrinin yüklәnmәsinin tәşkili
işdәn azad edilmә sәbәblәrinin hesabatlarının hazır edilmәsi
tarif stavkaları sistemlәrinin daxil edilmәsi

439 Personalın idarә olunması tәtbiqi proqram paketinin yerinә yetirdiyi funksiyalara aid deyil:

•

personalın uçotu (işçilәr haqqında şәxsi verilәnlәr).
yeni işçilәrin seçimi vә yerdәyişmә
әmәyin mәzmunun qiymәtlәndirilmәsi
personallaşdırılmış tәqaüd vә vergi uçotu.
sәnәdlәrin idarә olunması

440 Uğurlu kadr planlaşdırması hansı növ qiymәtlәndirmәlәri özündә saxlayan informasiyaya әsaslanır? 1.
işçilәrin sayı vә kvalifikasiyası 2.lazımlı işçilәrin necә cәlb edilmәsi 3.izafi personaldan istifadәnin necә
optimallaşdırılması 4.daxili motivasiyaya vә işçiәrin bacarığına uyğun personaldan necә istifadә edilmәsi
5.personalın inkişafı üçün şәraitin tәmin olunması

•

1; 2; 3; 4
1; 3 ;4; 5
1; 2; 3; 4; 5
2; 3; 4; 5
1; 2; 4; 5

441 Personalla idarәetmә sisteminin informasiya strukturunun layihәsinin işlәnilmәsindә hansı amil nәzәrә
alınmamalıdır? 1. tәşkilatın fәaliyyәt göstәrdiyi infrastruktur 2. әsas istehsal әmәliyyatlarının yerinә
yetirilmәsi 3. iş texnologiyası vә birgә fәaliyyәtin tipi 4. personalın vә korporativ mәdәniyyәtin
xüsusiyyәtlәri

•

1; 2 ; 4
2
2; 3; 4
1; 3; 4
1; 2

442 Korporativ tәşkilatlarda personalla idarәetmәnin informasiya sistemlәrinin әsas quruluş prinsipi deyil:

•

işçilәrin әmәk haqlarının hesablanması
müәssisәnin personalı haqqında hәrtәrәfli informasiyanı özündә saxlayan vahid standart verilәnlәr bazası
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“müştәriserver” arxitekturasında vә informasiyanın paylanmış emalı texnologiyasında icra
hәm bir istifadәçisi, hәm dә çox istifadәçisi olan verilәnlәr bazasından istifadә
müştәri iş yerlәrindәn vә server komponentlәrindәn ibarәt komplekslәrin qurulması

443 İnformasiya strukturunun layihәsinin işlәnilmәsindә daxili vә xarici mühitin parametrlәri ilә әlaqәdar
hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır? 1. tәşkilatın fәaliyyәt göstәrdiyi infrastruktur 2. iş texnologiyası vә birgә
fәaliyyәtin tipi 3. personalın vә korporativ mәdәniyyәtin xüsusiyyәtltәri 4. mövcud prototiplәr vә özünü
sәmәrәli göstәrәn analoji tәşkilatların tәşkilati strukturları

•

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

444 Müәssisә daxilindә personalla idarәetmә metodlarının istiqamәtlәri hansıdır? 1. kadr tәrkibinin
formalaşdırılması 2. әhalinin gәliri 3. әhalinin yaşayış sәviyyәsi vә sosial müdafiәsi 4. kadr tәrkibinin iş
qabiliyyәtinin dәstәklәnmәsi

•

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

445 Kadr siyasәtinin istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

әmәyin stimullaşdırılması sistemlәrinin sәmәrәli tәmin olunması, vasitәlәrin paylanma prinsiplәri
kadr siyasәtinin ümumi prinsiplәrinin işlәnilmәsi, onun mәqsәdlәrinin tәyini]
әmәk resurslarına tәlәbatın planlaşdırılması, strukturun, ştatın, tәyinatın, ehtiyatın tәşkili vә yerlәşdirilmәsinin
formulә edilmәsi
tәşkilatın strategiyasının kadr siyasәtinә uyğunluğunun tәhlili
bazar iqtisadiyyatı şәrtlәri daxilindә tәşkilatın idarә edilmәsi ilә qәrarların vaxtında qәbul edilmәsi

446 Sәnәdin yaşama dövrünә görә neçә növü var,

•

5
3
4
6
2

447 Müşayiәtedici sәnәdlәri neçә qrupa bölmәk olar

•

6
5
2
3
4

448 Müәssisәnin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әmәli uçotunun avtomatlaşdırılması üçün tәtbiqi
proqramlara aid deyil,

•

«PC—БАЛАНС»
«БЕСТ»
«АСПЕКТ»
«ГАЛЛАКТИКА »
«ПАРУС»
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449 Maliyyәnin idarә olunması mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir,

•

variantların hamısı doğrudur
verilәnlәri firmanın plan, maliyyә vә hüquqi xid¬mәt¬lәrini әhatә etmәyә imkan verәn vahid sәnәd dövriyyәsi
sisteminә inteqrasiyası;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin spesifikasına uyğun olaraq mәsrәflәri planlaşdırılması;
bir neçә maliyyә periodlarında müxtәlif hüquqi şәxs¬lәrlә eyni zamanda işlәmә;
giriş sәnәdlәrinin müxtәlif formalarını layihә¬lәn¬dirmәyә, hesabatlar tәşkil etmәyә imkan verәn
avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyası

450 Satışın idarә olunması mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir,

•

variantların hamısı doğrudur
müştәrilәrin kartoçkalarının daxil edilmәsi;
müqavilәlәrin vә mәhsulun boşaldılmasının tәhlilinin aparılması;
mәhsulun anbarda olmasına vә gözlәnilәn daxilolmalara nәzarәt;
tәdarükün planlaşdırılması üzrә zәmanәtin alınması;

451 Tәchizatın idarә olunması mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir,

•

mәhsulların buraxılması;
mәhsulun daxil edilmә uçotu;
variantların hamısı doğrudur
inventarizasiya, uçot;
taranın uçotu;

452 Mühasibat uçotu mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir,

•

kassa әmәliyyatlarının vә hesabataltı şәxslәrlә hesab¬lamaların uçotu;
bank әmәliyyatlarının uçotu;
variantların hamısı doğrudur
maddi dәyәrlәrin uçotu vә anbar uçotu;
әsas vasitәlәrin uçotu;

453 Personalla idarәetmә

•

işçilәrin әmәk haqları üzrә daimi mәlumatların arxivә daxil edilmәsi;
firmanın işçilәrinin әmәk haqlarının hesablanması;
variantların hamısı doğrudur
işçilәrin kartoçkalarının arxivinin yaradılması;
vergi orqanları üçün sәnәdlәrin formalaşdırılması vә s.

454 Firmanın idarәetmә sxemindә resurların tәrkibinә aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

maddi
maliyyә
hüquqi
texniki
әmәk

455 Avtomatlaşdırılmış proqram kompleksinin istiqamәtlәndiyi mәsәlәlәr kompleksinin hәlli neçә kontur ilә
tәmin olunur?

•

6
5
2
3
4

456 Nәzarәt mәsәlәlәrinә aiddir:
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•

Vergi uçotu
Yüksәk normativli ehtiyatlara, defisit mövqelәrә nәzarәt
Әmәyin vә әmәk haqqının uçotu
Faktiki mәsrәflәrin uçotu
Baş kitabın tutulması vә balansın tәşkili

457 Tәhlil mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә maliyyә hesablamalar
Keyfiyyәtә, qaytarmaların emalına vә reklamlara nәzarәt
Marketinq tәdbirlәrinin vә reklam şirkәtlәrinin sәmәrәliliyinin tәhlili
Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq vә istehsalın planlaşdırılması

458 İstehlakçılar vә tәdarükçülәr arasında hesablamaların vә müqavilә öhdәçiliklәrinin idarә olunması 
firmanın idarә olunmasının hansı funksional mәsәlәsinә aiddir,

•

Müәssisәnin әmәli idarә olunması
Tәhlil mәsәlәlәri
Nәzarәt mәsәlәlәri
Planlaşdırma mәsәlәlәri
Mühasibat uçotu mәsәlәlәri

459 Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin plan¬laşdırılması, texniki hazırlıq firmanın idarә
olunmasının hansı funksional mәsәlәsinә aiddir,

•

Mühasibat uçotu mәsәlәlәri
Tәhlil mәsәlәlәri
Nәzarәt mәsәlәlәri
Planlaşdırma mәsәlәlәri
Müәssisәnin әmәli idarә olunması

460 Baş kitabın tutulması vә balansın tәşkili firmanın idarә olunmasının hansı funksional mәsәlәsinә aiddir,

•

Tәhlil mәsәlәlәri
Planlaşdırma mәsәlәlәri
Müәssisәnin әmәli idarә olunması
Mühasibat uçotu mәsәlәlәri
Nәzarәt mәsәlәlәri

461 Keyfiyyәtә, qaytarmaların emalına vә reklamlara nәzarәt firmanın idarә olunmasının hansı funksional
mәsәlәsinә aiddir,

•

Mühasibat uçotu mәsәlәlәri
Tәhlil mәsәlәlәri
Nәzarәt mәsәlәlәri
Müәssisәnin әmәli idarә olunması
Planlaşdırma mәsәlәlәri

462 Faktiki mәsrәflәrin (maya dәyәrinin) vә onların planla müqayisәsi  firmanın idarә olunmasının hansı
funksional mәsәlәsinә aiddir,

•

Planlaşdırma mәsәlәlәri
Nәzarәt mәsәlәlәri
Tәhlil mәsәlәlәri
Müәssisәnin әmәli idarә olunması
Mühasibat uçotu mәsәlәlәri

463 Personalla idarәetmә mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil,
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•

firmanın işçilәrinin әmәk haqlarının hesablanması;
vergi orqanları üçün sәnәdlәrin formalaşdırılması vә s.
işçilәrin kartoçkalarının arxivinin yaradılması;
müqavilәlәrin vә mәhsulun boşaldılmasının tәhlilinin aparılması;
işçilәrin әmәk haqları üzrә daimi mәlumatların arxivә daxil edilmәsi;

464 Mühasibat uçotu mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

әsas vasitәlәrin uçotu;
bank әmәliyyatlarının uçotu;
kassa әmәliyyatlarının vә hesabataltı şәxslәrlә hesablamaların uçotu;
mәhsulun daxil edilmә uçotu;
maddi dәyәrlәrin uçotu vә anbar uçotu;

465 Tәchizatın idarә olunması mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

mәhsulların buraxılması;
inventarizasiya, uçot;
maddi dәyәrlәrin uçotu vә anbar uçotu;
taranın uçotu;
mәhsulun daxil edilmә uçotu;

466 Satışın idarә olunması mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

tәdarükün planlaşdırılması üzrә zәmanәtin alınması;
müştәrilәrin kartoçkalarının daxil edilmәsi;
mәhsulun anbarda olmasına vә gözlәnilәn daxilolmalara nәzarәt;
bir neçә maliyyә periodlarında müxtәlif hüquqi şәxslәrlә eyni zamanda işlәmә
müqavilәlәrin vә mәhsulun boşaldılmasının tәhlilinin aparılması;

467 Maliyyәnin idarә olunması mәsәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil,

•

giriş sәnәdlәrinin müxtәlif formalarını layihә¬lәn¬dirmәyә, hesabatlar tәşkil etmәyә imkan verәn
avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyası
maddi dәyәrlәrin uçotu vә anbar uçotu;
dövriyyәsi sis¬teminә inteqrasiyası;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin spesifikasına uyğun olaraq mәsrәflәri planlaşdırılması;
bir neçә maliyyә periodlarında müxtәlif hüquqi şәxs¬lәrlә eyni zamanda işlәmә;

468 Fәrdi kompyuterlәrin firmadaxili lokal hesablama şәbәkәsinә birlәşdirilmәsinin üstünlüklәrinә aid deyil,

•

şәbәkә әmәliyyat sisteminin installyasiyası vә müştәrinin “müştәriserver” modelinә konfiqurasiya;
Resursların paylanması şәbәkәnin resurslarından qә¬naәtlә istifadә etmәk imkanı yaradır;
hәr bir işçi stan¬siyanın daxil ola bilәcәyi xüsusi prosessor vasitәsilә mövcud resurslara müraciәt olunur;
prosessorun resurslarının paylanması şәbәkәyә daxil olan digәr sistemlәrlә verilәnlәrin emalı üçün hesablama
gü¬cündәn istifadә etmәyә imkan verir;
verilәnlәrin paylanması informasiyaya ehtiyacı olan işçi yerlәrdәn verilәnlәr bazasının idarә olunması vә ona
daxilolmaların mümkünlüyünü tәqdim edir;

469 Tәşkilatın kompleks idarә olunmasının informasiya tex¬no¬logiyasının proqram tәminatı qismindә iri
firmalar üçün müştәriserver arxitekturasında reallaşan hansı proqram kompleks¬lәrindәn istifadә olunur,

•

«ГАЛЛАКТИКА »
«БЕСТ»
«PC—БАЛАНС»
«АСПЕКТ»
«ПАРУС»

470 ............. – informasiyanın yığımını vә qeydiyyatını nәzәrdә tutan әnәnәvi yanaşmadan fәrqli olaraq
müәs¬si¬sәnin idarәetmә mәsәlәlәrinin hәlli; İfadәni tamamlayın.
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•

uyuşqanlıq
intellektuallıq
inteqrasiya olunma
modulluq
açıqlıq

471 ............ – firmanın müxtәlif xidmәtlәri vasi¬tәsilә sәnәdlәrin birbaşa keçirilmәsi; İfadәni tamamlayın.

•

uyuşqanlıq
modulluq
inteqrasiya olunma
intellektuallıq
çıqlıq

472 ............ – sistemin mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin mümkünlüyü, çevik manevr; İfadәni tamamlayın.

•

uyuşqanlıq
modulluq
inteqrasiya olunma
intellektuallıq
açıqlıq

473 ............. – firmada işlәyәn digәr proqramlarla qarşılıqlı әla¬qәnin mümkünlüyü; İfadәni tamamlayın.

•

uyuşqanlıq
modulluq
inteqrasiya olunma
intellektuallıq
açıqlıq

474 ............ – proqram kompleksinin müxtәlif istismar sxem¬lәrini tәmin edәn güclü quraşdırılma
mexanizminin olması; İfadәni tamamlayın.

•

intellektuallıq
açıqlıq
modulluq
inteqrasiya olunma
uyuşqanlıq

475 Avtomatlaşdırılmış proqram kompleksinin istiqamәtlәndiyi mәsәlәlәr kompleksinin hәlli konturlarına
aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
istehsalın idarәetmә konturu
әmәli idarәetmә konturu
inzibati idarәetmә konturu
mühasibat uçotu konturu

476 Avtomatlaşdırılmış proqram kompleksinin istiqamәtlәndiyi mәsәlәlәr kompleksinin hәlli konturlarına
aid deyil:

•

mühasibat uçotu konturu
istehsalın idarәetmә konturu
әmәli idarәetmә konturu
inzibati idarәetmә konturu
istehlakın idarәetmә konturu

477 Tәhlil mәsәlәlәrinә aid deyil:

•
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•

Bütün cavablar doğrudur
Keyfiyyәtә, qaytarmaların emalına vә reklamlara nәzarәt
Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә maliyyә hesablamalar
Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq vә istehsalın planlaşdırılması
Yüksәk normativli ehtiyatlara, defisit mövqelәrә nәzarәt

478 Nәzarәt mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

Qarşılıqlı maliyyә öhdәçiliklәrinә nәzarәt
Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә maliyyә hesablamalar
Keyfiyyәtә, qaytarmaların emalına vә reklamlara nәzarәt
Planların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
Yüksәk normativli ehtiyatlara, defisit mövqelәrә nәzarәt

479 Yüksәk normativli ehtiyatlara, defisit mövqelәrә nәzarәt

•

Yüksәk normativli ehtiyatlara, defisit mövqelәrә nәzarәt
Baş kitabın tutulması vә balansın tәşkili
Faktiki mәsrәflәrin uçotu
Әmәyin vә әmәk haqqının uçotu
Vergi uçotu

480 Mühasibat uçotu mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Madditexniki tәchizatın idarә olunması
Mәhsulun maya dәyәrinin – mәhsul vә xidmәtlәrin planlaşdırılması
Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq vә istehsalın planlaşdırılması
Zәruri resursların vә balansın qiymәtlәndirilmәsi
Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә maliyyә hesablamalar

481 Mühasibat uçotu mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

Әsas vasitәlәrin uçotu vә qeyrimaddi aktivlәr
Zәruri resursların vә balansın qiymәtlәndirilmәsi
Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә maliyyә hesablamalar
Baş kitabın tutulması vә balansın tәşkili
Ümumi mühasibat vә maliyyә hesabatı

482 Planlaşdırma mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

Tәqvimşәbәkә (tәsәrrüfat) planlaşdırması
Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq vә istehsalın planlaşdırılması
Zәruri resursların vә balansın qiymәtlәndirilmәsi
Planın yerinә yetirilmәsinin vә ehtiyatların istifadәsinin tәhlili
Mәhsulun maya dәyәrinin – mәhsul vә xidmәtlәrin planlaşdırılması

483 Planlaşdırma mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә maliyyә hesablamaları
Zәruri resursların vә balansın qiymәtlәndirilmәsi
Baş kitabın tutulması vә balansın tәşkili
Kassa vә maliyyәhesablama әmәliyyatları
Kargüzarlığın idarә olunması

484 Müәssisәnin әmәli idarә olunmasına aiddir:
Zәruri resursların vә balansın qiymәtlәndirilmәsi
Kassa vә maliyyәhesablama әmәliyyatları
Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq vә istehsalın planlaşdırılması
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•

Mәhsulun maya dәyәrinin – mәhsul vә xidmәtlәrin planlaşdırılması
Madditexniki tәchizatın idarә olunması

485 Müәssisәnin әmәli idarә olunmasına aid deyil:

•

Layihәlәrin idarә olunması
Ehtiyatların – maddi dәyәrlәrin idarә olunması
Mәhsulun maya dәyәrinin – mәhsul vә xidmәtlәrin planlaşdırılması
Mәhsulun satışının vә realizasiyasının idarә olunması
İstehlakçılar vә tәdarükçülәr arasında hesablamaların vә müqavilә öhdәçiliklәrinin idarә olunması

486 Firmanın idarә olunmasının funksional mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

Resenziya mәsәlәlәri
Mühasibat uçotu mәsәlәlәri vә nәzarәt mәsәlәlәri
Planlaşdırma mәsәlәlәri
Müәssisәnin әmәli idarә olunması
Tәhlil mәsәlәlәri

487 İstehsalı idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil,

•

Valyuta әmәliyyatları
Texnikiiqtisadi planlaşdırma
Maliyyә vә mühasibat hesablamaları
İstehsalın әmәli idarә olunması
Faktiki mәsrәflәrin uçotu

488 Mühasibat uçotu konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil,

•

Әmәk haqqının hesablanması
Regionlararası mәrkәzin uçotu
Әsas vasitәlәrin uçotu
Valyuta әmәliyyatları
Maliyyә vә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili

489 әmәli idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil

•

Müqavilәlәrin başlanması
Marketinqin idarә olunması
Alışın idarә olunması
Tәdarükçülәrlә vә alıcılarla hesablaşma
İstehsal gücünün uçotu

490 İnzibati idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil,

•

Maliyyә vә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili
Marketinqin idarә olunması
Satışın idarә olunması
Layihәlәrin idarә olunması
Kadrların uçotu vә idarә olunması

491 Proqram komplekslәrindә reallaşan әsas prinsiplәrdәn biri olan uyuşqanlıq dedikdә nә başa düşülür?

•

firmada işlәyәn digәr proqramlarla qarşılıqlı әlaqәnin mümkünlüyü
informasiyanın yığımını vә qeydiyyatını nәzәrdә tutan әnәnәvi yanaşmadan fәrqli olaraq müәssisәnin idarәetmә
mәsәlәlәrinin hәlli
sistemin mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin mümkünlüyü, çevik manevr
firmanın müxtәlif xidmәtlәri vasitәsilә sәnәdlәrin «birbaşa» keçirilmәsi
proqram kompleksinin müxtәlif istismar sxemlәrini tәmin edәn güclü quraşdırılma mexanizminin olması
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492 Proqram komplekslәrindә reallaşan әsas prinsiplәrdәn biri olan açıqlıq dedikdә nә başa düşülür?

•

informasiyanın yığımını vә qeydiyyatını nәzәrdә tutan әnәnәvi yanaşmadan fәrqli olaraq müәssisәnin idarәetmә
mәsәlәlәrinin hәlli
sistemin mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin mümkünlüyü, çevik manevr
firmanın müxtәlif xidmәtlәri vasitәsilә sәnәdlәrin «birbaşa» keçirilmәsi
firmada işlәyәn digәr proqramlarla qarşılıqlı әlaqәnin mümkünlüyü
proqram kompleksinin müxtәlif istismar sxemlәrini tәmin edәn güclü quraşdırılma mexanizminin olması

493 Proqram komplekslәrindә reallaşan әsas prinsiplәrdәn biri olan modulluq dedikdә nә başa düşülür?

•

proqram kompleksinin müxtәlif istismar sxemlәrini tәmin edәn güclü quraşdırılma mexanizminin olması
sistemin mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin mümkünlüyü, çevik manevr
firmanın müxtәlif xidmәtlәri vasitәsilә sәnәdlәrin «birbaşa» keçirilmәsi
firmada işlәyәn digәr proqramlarla qarşılıqlı әlaqәnin mümkünlüyü
informasiyanın yığımını vә qeydiyyatını nәzәrdә tutan әnәnәvi yanaşmadan fәrqli olaraq müәssisәnin idarәetmә
mәsәlәlәrinin hәlli

494 Proqram komplekslәrindә reallaşan әsas prinsiplәrdәn biri olan inteqrasiya olunma dedikdә nә başa
düşülür?

•

proqram kompleksinin müxtәlif istismar sxemlәrini tәmin edәn güclü quraşdırılma mexanizminin olması
firmada işlәyәn digәr proqramlarla qarşılıqlı әlaqәnin mümkünlüyü
informasiyanın yığımını vә qeydiyyatını nәzәrdә tutan әnәnәvi yanaşmadan fәrqli olaraq müәssisәnin idarәetmә
mәsәlәlәrinin hәlli
sistemin mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin mümkünlüyü, çevik manevr
firmanın müxtәlif xidmәtlәri vasitәsilә sәnәdlәrin «birbaşa» keçirilmәsi

495 Proqram komplekslәrindә reallaşan әsas prinsiplәrdәn biri olan intellektuallıq dedikdә nә başa düşülür?

•

firmanın müxtәlif xidmәtlәri vasitәsilә sәnәdlәrin «birbaşa» keçirilmәsi
informasiyanın yığımını vә qeydiyyatını nәzәrdә tutan әnәnәvi yanaşmadan fәrqli olaraq müәssisәnin idarәetmә
mәsәlәlәrinin hәlli
proqram kompleksinin müxtәlif istismar sxemlәrini tәmin edәn güclü quraşdırılma mexanizminin olması
firmada işlәyәn digәr proqramlarla qarşılıqlı әlaqәnin mümkünlüyü
sistemin mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin mümkünlüyü, çevik manevr

496 İşin yüksәk mәhsuldarlığı üçün şәbәkә әmәliyyat sisteminә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Şәbәkә әmәliyyat sisteminin installyasiyası vә müştәrinin “müştәriserver” modelinә konfiqurasiya
İstifadәçi hüquqlarının idarә olunma vasitәlәri
Mәlumatların ötürülmәsinin inteqrasiya edilmiş funksiyaları
“müştәriserver” rejimindә işin mümkünlüyü

497 İşin yüksәk mәhsuldarlığı üçün şәbәkә әmәliyyat sisteminә daxil olan instrumental vasitәlәrә aid deyil:

•

“müştәriserver” rejimindә işin mümkünlüyü
şәbәkә әmәliyyat sisteminin installyasiyası vә müştәrinin “müştәriserver” modelinә konfiqurasiya
istifadәçi hüquqlarının idarә olunma vasitәlәri
yalnız bir protokoldan istifadә
mәlumatların ötürülmәsinin inteqrasiya edilmiş funksiyaları

498 Fәrdi kompyuterlәrin firmadaxili lokal hesablama şәbәkәsinә birlәşdirilmәsinin hansı üstünlüklәri var?

•

Verilәnlәrin paylanması informasiyaya ehtiyacı olan işçi yerlәrdәn verilәnlәr bazasının idarә olunması vә ona
daxilolmaların mümkünlüyünü tәqdim edir
Resursların paylanması şәbәkәnin resurslarından qәnaәtlә istifadә etmәk imkanı yaradır
Bütün cavablar doğrudur
Hәr bir işçi stansiyanın daxil ola bilәcәyi xüsusi prosessor vasitәsilә mövcud resurslara müraciәt olunur
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Prosessorun resurslarının paylanması şәbәkәyә daxil olan digәr sistemlәrlә verilәnlәrin emalı üçün hesablama
gücündәn istifadә etmәyә imkan verir

499 Verilәnlәr bazasının administratoru hansı vәzifәni yerinә yetirir?

•

informasiya sistemi istifadәçilәrinin qeydiyyatı, ayrıayrı verilәnlәr bazasına daxilolma hüququnun tәyini,
sәnәdlәrin arxivә verilmәsi
verilәnlәr bazasında informasiyaya baxış, sәrәncamların verilmәsi vә onların icrasına nәzarәt
Bütün cavablar doğrudur
verilәnlәr bazasında informasiyaya baxış vә onun redaktәsi, hesabatların tәrtibi, xidmәti mәktubların hazırlanması,
daxil olan korrespondensiyanın hazırlanması
daxil olan korrespondensiyanın qeydiyyatı, çıxış korrespondensiyanın qeydiyyatı vә göndәrilmәsi, verilәnlәr
bazasına sәnәdlәrin daxil edilmәsi, sәnәdlәrin arxivә verilmәsi

500 Hәr bir avtomatlaşdırılmış iş yerindә sәnәd dövriyyәsi sistemindә katiblik üzәrinә düşәn vәzifәlәrә
daxildir:

•

daxil olan korrespondensiyanın qeydiyyatı, çıxış korrespondensiyanın qeydiyyatı vә göndәrilmәsi, verilәnlәr
bazasına sәnәdlәrin daxil edilmәsi, sәnәdlәrin arxivә verilmәsi
informasiya sistemi istifadәçilәrinin qeydiyyatı, ayrıayrı verilәnlәr bazasına daxilolma hüququnun tәyini,
sәnәdlәrin arxivә verilmәsi.
Bütün cavablar doğrudur
verilәnlәr bazasında informasiyaya baxış vә onun redaktәsi, hesabatların tәrtibi, xidmәti mәktubların hazırlanması,
daxil olan korrespondensiyanın hazırlanması
verilәnlәr bazasında informasiyaya baxış, sәrәncamların verilmәsi vә onların icrasına nәzarәt.

501 Hәr bir avtomatlaşdırılmış iş yerindә sәnәd dövriyyәsi sistemindә xidmәtlәrә vә bölümlәrә aid olan
vәzifәlәr hansıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
verilәnlәr bazasında informasiyaya baxış vә onun redaktәsi, hesabatların tәrtibi, xidmәti mәktubların hazırlanması,
daxil olan korrespondensiyanın hazırlanması
daxil olan korrespondensiyanın qeydiyyatı, çıxış korrespondensiyanın qeydiyyatı vә göndәrilmәsi, verilәnlәr
bazasına sәnәdlәrin daxil edilmәsi, sәnәdlәrin arxivә verilmәsi
informasiya sistemi istifadәçilәrinin qeydiyyatı, ayrıayrı verilәnlәr bazasına daxilolma hüququnun tәyini,
sәnәdlәrin arxivә verilmәsi.
verilәnlәr bazasında informasiyaya baxış, sәrәncamların verilmәsi vә onların icrasına nәzarәt.

502 Hәr bir avtomatlaşdırılmış iş yerindә sәnәd dövriyyәsi sistemindә rәhbәrliyin vәzifәlәrinә daxildir:

•

Bütün cavablar doğrudur
verilәnlәr bazasında informasiyaya baxış, sәrәncamların verilmәsi vә onların icrasına nәzarәt.
verilәnlәr bazasında informasiyaya baxış vә onun redaktәsi, hesabatların tәrtibi, xidmәti mәktubların hazırlanması,
daxil olan korrespondensiyanın hazırlanması
daxil olan korrespondensiyanın qeydiyyatı, çıxış korrespondensiyanın qeydiyyatı vә göndәrilmәsi, verilәnlәr
bazasına sәnәdlәrin daxil edilmәsi, sәnәdlәrin arxivә verilmәsi
informasiya sistemi istifadәçilәrinin qeydiyyatı, ayrıayrı verilәnlәr bazasına daxilolma hüququnun tәyini,
sәnәdlәrin arxivә verilmәsi.

503 Firmanın idarә olunmasının yeni metodlarının tәtbiq edilmәsi hansı tәşkilati mәsәlәlәrin hәllindәn sonra
mümkündür?

•

Sәnәd dövriyyәsinin idarә olunması, personalla idarәetmә vә mühasibat uçotu, tәchizatın idarә olunması
Sәnәd dövriyyәsinin idarә olunması, personalla idarәetmә vә mühasibat uçotu
Sәnәd dövriyyәsinin idarә olunması, personalla idarәetmә vә mühasibat uçotu, tәchizatın idarә olunması, satışın
idarә olunması, maliyyәnin idarә olunması
Sәnәd dövriyyәsinin idarә olunması, personalla idarәetmә vә mühasibat uçotu, tәchizatın idarә olunması, satışın
idarә olunması
Personalla idarәetmә vә mühasibat uçotu, tәchizatın idarә olunması, satışın idarә olunması, maliyyәnin idarә
olunması

504 Firma dedikdә .................... әn ümumi adı düşülür.
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•

yalnız maliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn hüquqi şәxsin
iqtisadi, tәsәrrüfat, maliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn tәşkilatın vә ya hüquqi şәxsin
yalnız maliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn tәşkilatın vә ya hüquqi şәxsin
yalnız maliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn tәşkilatın
iqtisadi, maliyyә fәaliyyәtini hәyata keçirәn tәşkilatın

505 Idаrәnin seqmenti neçә hissәdәn ibarәtdir,

•

6
4
3
2
5

506 Strateji planlaşdırmanın әsas komponentlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

Hec biri
mәqsәdlәr, qәrarın qәbulu üçün göstәrişlәr, planlaşdırma prosesinin әsas mәrhәlәlәri
mәqsәdlәr, planlaşdırma prosesinin әsas mәrhәlәlәri
mәqsәdlәr, qәrarın qәbulu üçün göstәrişlәr
qәrarın qәbulu üçün göstәrişlәr, planlaşdırma prosesinin әsas mәrhәlәlәri

507 Mәqsәdlәr necә olmalıdır?

•

Heç biri doğru deyil.
konkret vә ölçülә bilәn, әldә oluna bilәn vә birbirini dәstәklәyәn
uzunmüddәtli vә ya qısamüddәtli, әldә oluna bilәn vә birbirini dәstәklәyәn
konkret vә ölçülә bilәn, zamana görә istiqamәtlәnmiş, uzunmüddәtli vә ya qısamüddәtli
konkret vә ölçülә bilәn, zamana görә istiqamәtlәnmiş, uzunmüddәtli vә ya qısamüddәtli, әldә oluna bilәn vә bir
birini dәstәklәyәn

508 Prosedura ...................

•

qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmәdir
konkret qısamüddәtli strategiyalardır.
konkret situasiyalarda nә etmәk lazım olduğunu dәqiq göstәrir.
konkret situasiyalarda hәyata keçirilәcәk әmәliyyatlara tәlimat verir.
qәrar qәbulu vә fәaliyyәt üçün ümumi istiqamәtlәri әks etdirir.

509 Qaydalar ................

•

qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmәdir
konkret situasiyalarda nә etmәk lazım olduğunu dәqiq göstәrir
konkret qısamüddәtli strategiyalardır
konkret situasiyalarda hәyata keçirilәcәk әmәliyyatlara tәlimat verir
qәrar qәbulu vә fәaliyyәt üçün ümumi istiqamәtlәri әks etdirir

510 Layihә nәdir?

•

tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmәdir
konkret qısamüddәtli strategiyalardır
hәr bir әmәliyyatın başlanğıcını vә sonunu müәyyәn edәn tәqvim qrafikidir.
mәhdud maddi resurslar şәraitindә әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş mәqsәdin әldә olunması üçün hәyata keçirilәn
tәdbirlәr toplusudur
qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmәdir

511 Struktur planlaşdırma....
Bütün cavablar doğrudur.
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•

tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә prosesidir.
hәr bir әmәliyyatın başlanğıcını vә sonunu müәyyәn edәn tәqvim qrafikini qurur.
layihәnin ayrıayrı әmәliyyatlara bölünmәsini hәyata keçirir.
qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmәdir.

512 Tәqvim planlaşdırılması .................

•

Bütün cavablar doğrudur.
mәrhәlәsindә hәr bir әmәliyyatın başlanğıcını vә sonunu müәyyәn edәn tәqvim qrafiki qurulur
tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә prosesidir
layihәnin ayrıayrı әmәliyyatlara bölünmәsini hәyata keçirir
qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmәdir.

513 Layihәnin idarә olunmasında әsas amillәr hansılardır?

•

zaman, pul vә keyfiyyәt
resurs, pul vә keyfiyyәt
zaman, resurs, pul vә keyfiyyәt
zaman, resurs vә pul
zaman, resurs vә keyfiyyәt

514 Layihәnin idarә olunma sistemindә vәzifә dedikdә nә başa düşülür?

•

informasiya mübadilәsi sistemi vә vasitәlәri
layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün bütün fәaliyyәt vә hadisәlәr
tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә prosesi
layihәnin vә onun ayrıayrı mәrhәlәlәrinin sona çatmasının qiymәtlәndirilmә meyarı
layihәnin idarә olunması sәviyyәlәrinin miqdarı

515 Layihәnin resursu dedikdә nә başa düşülür?

•

Bütün cavablar doğrudur
layihәnin ayrıayrı әmәliyyatlara bölünmәsi
layihәnin idarә olunması sәviyyәlәrinin miqdarı
layihәnin vә onun ayrıayrı mәrhәlәlәrinin sona çatmasının qiymәtlәndirilmә meyarı
layihә üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün lazım olan insanlar vә avadanlıqlar

516 Kasatka ilә iş idarәetmәnin hansı sәviyyәlәrini nәzәrdә tutur?

•

Bütün cavablar doğrudur
Layihә, Obyekt
Tәşkilat, Layihә, Obyekt
Tәşkilat, Layihә
Tәşkilat, Obyekt

517 Kasatka proqramında idarәetmәnin Obyekt adlı ücüncü sәviyyәsi ......

•

Bütün cavablar doğrudur
tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә prosesi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
“Kasatka” paketinin quraşdırıldığı tәşkilatın rәhbәri üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
konkret layihәnin marketinq kompleksini işlәyәn mәsul şәxslәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
konkret obyektin işinә mәsuliyyәt daşıyan rәhbәrin avtomatlaşdırılmış iş yerinin tәmini üçün nәzәrdә tutulmuşdur

518 Kasatka kompleksindә pәncәrәnin növlәrinә aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
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menecment kompleksi pәncәrәsi
marketinq kompleksi pәncәrәsi
strateji planlaşdırma dövrü pәncәrәsi
sualların seçim pәncәrәsi

519 Kasatka proqramının әsas menyu xәtkeşi punktuna aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur.
Администратор /Administrator
“Окна/Pәncәrәlәr”, Выход/Çıxış
“Справочники /Arayışlar”, Справка/Arayış
“SBİ/SBİ”

520 Şәbәkә planlaşdırması vә idarә edilmәsi layihәlәşdirmәnin neçә mәrhәlәsi var

•

6
2
4
5
3

521 Layihәnin idarә olunmasında neçә amil әsas rol oynayır

•

6
5
4
2
3

522 Layihәnin idarә olunmasının amillәrinә aşağıdakılardn hansı aid deyil

•

keyfiyyәt
resurs
kәmiyyәt
zaman
pul

523 : İşlәnmә sona çatmışdır , Sınaqların başlanğıcı kimi hadi¬sәlәr aşağıdakılardan hansına aiddir

•

siyasәt
taktika
mәqsәd
dönüş nöqtәlәri
vәzifә

524 Kasatka kompleksindә istifadәçiyә aşağıdakı imkanlar tәqdim olunur

•

Varianların hamısı doğrudur
yüksәk peşәkar sәviyyәdә strategiyanın işlәnmәsi
kompleks qәrarın qәbulu;
mәqsәdlәrin әldә olunması mәntiqinin tәşkil olun¬ması;
tәşkilatın artımının vә inkişafının genişlәndirilmәsi.

525 Kasatka proqramının birinci yüksәk sәviyyәsi necә adlanır

•

Obyekt
Tәşkilat
Marketinq
Planlaşdırma
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Layihә

526 Kasatka proqramının ikinci sәviyyәsi necә adlanır

•

Obyekt
Tәşkilat
Marketinq
Planlaşdırma
Layihә

527 Kasatka proqramının üçüncü sәviyyәsi necә adlanır

•

Obyekt
Tәşkilat
Marketinq
Planlaşdırma
Layihә

528 Kasatka kompleksindә tәşkilat sәviyyәsini xarakterizә edir,

•

strategiyanın işlәnmәsi
әn aşağı hissәnin idarә edilmәsi
orta hissәnin idarә edilmәsi
yüksәk idarәetmә
idarәetmәdә genişlәnmә

529 Kasatka kompleksindә neçә pәncәrә növündәn istifadә olunur

•

6
5
4
2
3

530 Alәtlәr pәncәrәsinin neçә nişanı var,

•

3
5
4
2
6

531 AİYnin neçә tәminat vasitәlәri mövcuddur,

•

6
4
3
2
5

532 Avtomatlaşmanın neçә növü mövcuddur:

•

6
4
3
2
5

533 Daxili әmәliyyatların avtomatlaşmasının neçә növü mövcuddur:
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•

6
4
3
2
5

534 Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir,

•

6
4
3
2
5

535 Müәssisәdaxili uçot işlәrinin avtomatlaşması neçә hissәdәn ibarәtdir,

•

6
4
3
2
5

536 Baxış rejimindә eksport hansı funksiyanı yerinә yetirir,

•

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

537 Idаrәnin seqmenti aşağıdakılardan hansılardır,

•

administrator
direktоr vә bаş mütәxәssis
proqramçı
direktor vә administrator
texnostrukturun üzvlәri

538 İşin sonunda proqramdan çıxış üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu ifadә proqramın әsas menyu xәtkeşinın
hansı punktuna aiddir

•

Выход/Çıxış
Администратор /Administrator
“Окна/Pәncәrәlәr”
“Справочники /Arayışlar”
“SBİ/SBİ”

539 Proqram haqqında arayış informa¬siya¬sının әldә olunmasına xidmәt edir. Bu ifadә proqramın әsas
menyu xәtkeşinın hansı punktuna aiddir

•

Справка/Arayış
Администратор /Administrator
“Окна/Pәncәrәlәr”
“Справочники /Arayışlar”
“SBİ/SBİ”

540 Şirkәt, әlaqә üsulları vә keçirilәn müsa¬bi¬qәnin şәrtlәri haqqında informasiyanı әks etdirir. Bu ifadә
proqramın әsas menyu xәtkeşinın hansı punktuna aiddir
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•

Справка/Arayış
Администратор /Administrator
“Окна/Pәncәrәlәr”
“Справочники /Arayışlar”
“SBİ/SBİ”

541 İstifadәçinin rәhbәrliyin ida¬rәetmә sәviyyәlәri arasında cәld yerdәyişmәsini tәmin edir. Bu ifadә
proqramın әsas menyu xәtkeşinın hansı punktuna aiddir,

•

Справка/Arayış
Администратор /Administrator
“Окна/Pәncәrәlәr”
“Справочники /Arayışlar”
“SBİ/SBİ”

542 Kasatka kompleksindә obyekt sәviyyәsini xarakterizә edir

•

strategiyanın işlәnmәsi
әn aşağı hissәnin idarә edilmәsi
orta hissәnin idarә edilmәsi
yüksәk idarәetmә
idarәetmәdә genişlәnmә

543 Kasatka kompleksindә layihә sәviyyәsini xarakterizә edir

•

әn aşağı hissәnin idarә edilmәsi
idarәetmәdә genişlәnmә
orta hissәnin idarә edilmәsi
yüksәk idarәetmә
strategiyanın işlәnmәsi

544 Bu, konkret obyektin işinә mәsuliyyәt daşıyan rәhbәrin AİYnin tәmini üçün nәzәrdә tu¬tulmuşdur. Bu
ifadә Kasatka proqramında idarәetmәnin hansı sәviyyәsinә aiddir

•

Beşinci sәviyyә
Üçüncü sәviyyә
İkinci sәviyyә
[Birinci yüksәk sәviyyә
Dördüncü sәviyyә

545 Adәtәn, konkret layihәnin mar¬ke¬tinq kompleksini işlәyәn mәsul şәxslәr üçün nәzәrdә tu¬tulmuşdur.
Bu ifadә Kasatka proqramında idarәetmәnin hansı sәviyyәsinә aiddir

•

Beşinci sәviyyә
Üçüncü sәviyyә
İkinci sәviyyә
Birinci yüksәk sәviyyә
Dördüncü sәviyyә

546 Kasatka kompleksindә istifadәçiyә imkanlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

tәşkilatın artımının vә inkişafının genişlәndirilmәsi
yüksәk peşәkar sәviyyәdә strategiyanın işlәnmәsi;
kompleks qәrarın qәbulu;
mәqsәdlәrin әldә olunması mәntiqinin tәşkil olun¬ması
toplantıların keçirilmә müntәzәmliyi

547 Layihәnin idarә olunma sistemindә ....... dedikdә layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün bütün fәaliyyәt vә
hadisәlәr başa düşülür. . Cümlәni tamamlyın.

•

81/104

22.12.2016

•

vәzifә
mәqsәd
siyasәt
taktika
prosedura

548 ......... mәrhәlәsindә hәr bir әmәliyyatın başlanğıcını vә sonunu müәyyәn edәn tәqvim qrafiki qurulur.
Cümlәni tamamlyın

•

Әmәli idarәetmә
Struktur planlaşdırma
Layihәlәrin idarә edilmәsi
Şәbәkә planlaşdırması
Tәqvim planlaşdırılması

549 .......... mәrhәlәsi çәrçivәsindә layihәnin ayrıayrı әmәliyyatlara bölünmәsi hәyata keçirilir. Cümlәni
tamamlayın.

•

Әmәli idarәetmә
Struktur planlaşdırma
Layihәlәrin idarә edilmәsi
Şәbәkә planlaşdırması
Tәqvim planlaşdırılması

550 ......... dedikdә mәhdud maddi resurslar şәraitindә әvvәl¬cәdәn müәyyәn olunmuş mәqsәdin әldә
olunması üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәr toplusu başa düşülür. Cümlәni tamamlayın

•

Siyasәt
Qaydalar
Prosedura
Layihә
Taktika

551 ....... konkret situasiyalarda hәyata keçirilәcәk әmәliyyatlara tәlimat verir. Cümlәni tamamlayın.#

•

Qaydalar
Mәqsәdlәr
Siyasәt
Taktika
Prosedura

552 ........ qәrar qәbulu vә fәaliyyәt üçün ümumi istiqamәtlәri әks etdirir. Cümlәni tamamlayın

•

Qaydalar
Mәqsәdlәr
Siyasәt
Taktika
Prosedura

553 ........... konkret qısamüddәtli strategiyalardır. Cümlәni tamamlayın

•

Qaydalar
Mәqsәdlәr
Siyasәt
Taktika
Prosedura

554 ............. konkret vә ölçülә bilәn, zamana görә istiqamәtlәnmiş, uzunmüddәtli vә ya qısamüddәtli, әldә
oluna bilәn vә birbirini dәstәklәyәn olmalıdırlar. Cümlәni tamamlayın.#
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•

Qaydalar
Mәqsәdlәr
Strateji idarәetmә
Strateji planlaşdırma
Prosedura

555 . .............. dedikdә qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmә nәzәrdә
tutulur. Cümlәni tamamlayın

•

Qaydalar
Mәqsәdlәr
Strateji idarәetmә
Strateji planlaşdırma
Prosedura

556 .......... tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu
haqqında qәrar qәbuletmә prosesidir. Cümlәni tamamlayın

•

Qaydalar
Mәqsәdlәr
Strateji idarәetmә
Strateji planlaşdırma
Prosedura

557 Kasatka kompleksindә Xәbәrdaredici idarәetmә düymәsi nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

şirkәt vә әlaqә üsulları haqqında informasiyanın әks etdirilmәsi üçün
planlaşdırılan strategiya vә fәaliyyәtlәrin işlәnmәsi üçün
sona çatmış fәaliyyәtlәrlә bağlı problemlәrin hәlli üçün
proqram haqqında arayış informasiyasının әldә olunması üçün
keçirilәn müsabiqәnin şәrtlәri haqqında informasiyanın әks etdirilmәsi üçün

558 Kasatka kompleksinin Выxод/Çıxış punktu .........

•

işdәn әvvәl vә ya yeni layihәnin işlәnilmәsindәn әvvәl “Kasatka” kompleksinin iş mühitinin qurulması üçün
verilәnlәr bazasına daxil edilmәli әsas mәlumatları әks etdirir
işin sonunda proqramdan çıxış üçün nәzәrdә tutulmuşdur
şirkәt, әlaqә üsulları vә keçirilәn müsabiqәnin şәrtlәri haqqında informasiyanı әks etdirir
proqram haqqında arayış informasiyasının әldә olunmasına xidmәt edir
istifadәçinin rәhbәrliyin idarәetmә sәviyyәlәri arasında cәld yerdәyişmәsini tәmin edir

559 Kasatka kompleksinin Справkа/Arayış punktu...

•

işin sonunda proqramdan çıxış üçün nәzәrdә tutulmuşdur
şirkәt, әlaqә üsulları vә keçirilәn müsa¬bi¬qәnin şәrtlәri haqqında informasiyanı әks etdirir
istifadәçinin rәhbәrliyin ida¬rәetmә sәviyyәlәri arasında cәld yerdәyişmәsini tәmin edir
işdәn әvvәl vә ya yeni layihәnin işlәnilmәsindәn әvvәl “Kasatka” kompleksinin iş mühitinin qurulması üçün
verilәnlәr bazasına daxil edilmәli әsas mәlumatları әks etdirir
proqram haqqında arayış informa¬siya¬sının әldә olunmasına xidmәt edir

560 Kasatka kompleksinin SBİ/SBİ punktu...

•

işin sonunda proqramdan çıxış üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
istifadәçinin rәhbәrliyin idarәetmә sәviyyәlәri arasında cәld yerdәyişmәsini tәmin edir.
işdәn әvvәl vә ya yeni layihәnin işlәnilmәsindәn әvvәl “Kasatka” kompleksinin iş mühitinin qurulması üçün
verilәnlәr bazasına daxil edilmәli әsas mәlumatları әks etdirir.
proqram haqqında arayış informasiyasının әldә olunmasına xidmәt edir.
şirkәt, әlaqә üsulları vә keçirilәn müsabiqәnin şәrtlәri haqqında informasiyanı әks etdirir.

561 Kasatka kompleksinin Оkна/Pәncәrәlәr punktu...[Yeni sual]
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•

işdәn әvvәl vә ya yeni layihәnin işlәnilmәsindәn әvvәl “Kasatka” kompleksinin iş mühitinin qurulması üçün
verilәnlәr bazasına daxil edilmәli әsas mәlumatları әks etdirir.
istifadәçinin rәhbәrliyin idarәetmә sәviyyәlәri arasında cәld yerdәyişmәsini tәmin edir.
işin sonunda proqramdan çıxış üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
proqram haqqında arayış informasiyasının әldә olunmasına xidmәt edir.
şirkәt, әlaqә üsulları vә keçirilәn müsabiqәnin şәrtlәri haqqında informasiyanı әks etdirir.

562 Kasatka kompleksinin Справочниkи /Arayışlar punktu...

•

proqram haqqında arayış informasiyasının әldә olunmasına xidmәt edir.
istifadәçinin rәhbәrliyin idarәetmә sәviyyәlәri arasında cәld yerdәyişmәsini tәmin edir
işdәn әvvәl vә ya yeni layihәnin işlәnilmәsindәn әvvәl “Kasatka” kompleksinin iş mühitinin qurulması üçün
verilәnlәr bazasına daxil edilmәli әsas mәlumatları әks etdirir
şirkәt, әlaqә üsulları vә keçirilәn müsabiqәnin şәrtlәri haqqında informasiyanı әks etdirir
işin sonunda proqramdan çıxış üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

563 Kasatka proqramında idarәetmәnin Layihә adlı ikinci sәviyyәsi ...

•

Bütün cavablar doğrudur.
konkret layihәnin marketinq kompleksini işlәyәn mәsul şәxslәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur
konkret obyektin işinә mәsuliyyәt daşıyan rәhbәrin avtomatlaşdırılmış iş yerinin tәmini üçün nәzәrdә tutulmuşdur
paketin quraşdırıldığı tәşkilatın rәhbәri üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә prosesi üçün nәzәrdә tutulmuşdur

564 Kasatka proqramında idarәetmәnin Tәşkilat adlı yüksәk sәviyyәsi ............

•

konkret obyektin işinә mәsuliyyәt daşıyan rәhbәrin avtomatlaşdırılmış iş yerinin tәmini üçün nәzәrdә tutulmuşdur
proqram paketinin quraşdırıldığı tәşkilatın rәhbәri üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә prosesi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
Bütün cavablar doğrudur.
konkret layihәnin marketinq kompleksini işlәyәn mәsul şәxslәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur

565 Kasatka kompleksindәn istifadә prosesinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

bütün cavablar doğrudur .
layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün bütün fәaliyyәt vә hadisәlәr interfeysinin yaradılmasıdır.
layihәnin vә onun ayrıayrı mәrhәlәlәrinin sona çatmasının qiymәtlәndirilmә meyarının yaradılmasıdır.
tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә prosesidir.
idarәedici işçilәr heyәti üçün maksimal dost istifadәçi interfeysinin yaradılmasıdır.

566 MS Project  dә layihәnin idarә olunmasına qoyulan әsas tәlәblәr hansıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
informasiya mübadilәsi sistemi vә vasitәlәri
layihәnin idarә olunması sәviyyәlәrinin miqdarı
layihәnin vә onun ayrıayrı mәrhәlәlәrinin sona çatmasının qiymәtlәndirilmә meyarı
hesabatın istifadә olunan metodları

567 Siyasәt .................

•

qәrar qәbulu vә fәaliyyәt üçün ümumi istiqamәtlәri әks etdirir
konkret qısamüddәtli strategiyalardır
qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmәdir
konkret situasiyalarda nә etmәk lazım olduğunu dәqiq göstәrir
konkret situasiyalarda hәyata keçirilәcәk әmәliyyatlara tәlimat verir

568 Bank işçisinin AİYlәrinin tәtbiqinin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil,
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•

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

569 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә administratorun vәzifәsinә aiddir,

•

Cavabların hamısı doğrudur.
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;
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt;

570 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә komplektatorun vәzifәsinә aiddir,

•

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

571 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә kataloqizatorun vәzifәsinә aiddir,

•

kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi funksiyasını yerinә yetirir;
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;

572 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә kitabverәnin 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;

573 Funksional interfeys hansı hissәlәrdәn ibarәtdir:

•

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

574 Taktika ..............

•

konkret situasiyalarda hәyata keçirilәcәk әmәliyyatlara tәlimat verir
qәrar qәbulu vә fәaliyyәt üçün ümumi istiqamәtlәri әks etdirir
konkret qısamüddәtli strategiyalardır
qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmә
konkret situasiyalarda nә etmәk lazım olduğunu dәqiq göstәrir

575 Tәşkilatın ixtiyarında olan strateji alternativlәr hansılardır?

•

mәhdud artım, artım, bu variantların ixtisarı
mәhdud artım, artım, bu variantların ixtisarı vә qarşılıqlı uyğunluğu
mәhdud artım vә artım
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artım, bu variantların ixtisarı vә qarşılıqlı uyğunluğu
mәhdud artım, artım, bu variantların qarşılıqlı uyğunluğu

576 Strateji planlaşdırma nәdir?

•

layihәnin hәyata keçirilmәsinin gedişi haqqında uçot informasiyasının formalaşdırılmasıdır
mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmәdir
tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә prosesidir
mәhdud maddi resurslar şәraitindә әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş mәqsәdin әldә olunması üçün hәyata keçirilәn
tәdbirlәr toplusudur
hәr bir әmәliyyatın başlanğıcını vә sonunu müәyyәn edәn tәqvim qrafikidir.

577 Strateji idarәetmә dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

layihәnin hәyata keçirilmәsinin gedişi haqqında uçot informasiyasının formalaşdırılması
qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmә
tәşkilat üçün mәqsәdlәrin seçilmәsi vә onların әldә olunması üçün nә etmәk lazım olduğu haqqında qәrar
qәbuletmә
mәhdud maddi resurslar şәraitindә әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş mәqsәdin әldә olunması üçün hәyata keçirilәn
tәdbirlәr toplusu
hәr bir әmәliyyatın başlanğıcını vә sonunu müәyyәn edәn tәqvim qrafiki

578 Qant diaqramından nә üçün istifadә olunur?

•

tәşkilatın mәqsәdlәrinin seçimi vә onların әldә olunması üçün
hәr hansı layihә üzrә işlәrin qrafiki vә planın şәkilli tәsviri üçün
layihәnin ayrıayrı әmәliyyatlara bölünmәsini hәyata keçirmәk üçün
qlobal mәqsәdlәrin tәyini üçün
hәr bir әmәliyyatın başlanğıcını vә sonunu müәyyәn edәn tәqvim qrafikini qurulması üçün.

579 MS Project proqramının işinin nәzәri әsasını ...........iqtisadiriyazi metodları tәşkil edir. Cümlәni
tamamlayın

•

şәbәkә planlaşdırması vә layihәlәrin idarә edilmәsinin
struktur planlaşdırma, tәqvim planlaşdırmasının
layihәlәrin idarә edilmәsi vә tәqvim planlaşdırmasının
şәbәkә planlaşdırması vә әmәli idarәetmәnin
tәqvim planlaşdırması vә әmәli idarәetmәnin

580 ............ mәrhәlәsindә layihәnin hәyata keçirilmәsinin gedişi haqqında uçot informasiyasının
formalaşdırılması vә işlәrin faktiki yerinә yetirilmәsinin tәhlili nәticәsindә düzәlişlәrin edilmәsi üçün şәbәkә
modelindәn vә tәqvim qrafikindәn istifadә olunur. Cümlәni tamamlayın.

•

. Şәbәkә planlaşdırması
Layihәlәrin idarә edilmәsi
Struktur planlaşdırma
Tәqvim planlaşdırılması
Әmәli idarәetmә

581 MS Project  dә layihәnin idarә olunmasına qoyulan tәlәblәrә hansı aid deyil

•

toplantıların keçirilmә müntәzәmliyi.
hesabatın istifadә olunan metodları;
mәqsәdlәrin әldә olunması müddәtinin qısaldılması;
informasiya mübadilәsi sistemi vә vasitәlәri
layihәnin idarә olunması sәviyyәlәrinin miqdarı

582 Kasatka paketinin quraşdırıldığı tәşkilatın rәhbәri üçün nәzәrdә tutulmuşdur, tәşkilatda eyni zamanda bir
neçә layihә işlәnilә bilәr, lakin bütövlükdә tәşkilatın inkişaf strategiyasına görә mәsuliyyәti, adәtәn, direktor
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daşıyır. Bu ifadә Kasatka proqramında idarәetmәnin hansı sәviyyәsinә aiddir,

•

Beşinci sәviyyә
Dördüncü sәviyyә
Birinci yüksәk sәviyyә
İkinci sәviyyә
Üçüncü sәviyyә

583 İşdәn әvvәl vә ya yeni layihәnin işlәnilmәsindәn әvvәl Kasatka kompleksinin iş mühitinin qurulması
üçün verilәnlәr bazasına daxil edilmәli әsas mәlumatları әks etdirir. Bu ifadә proqramın әsas menyu
xәtkeşinın hansı punktuna aiddir

•

“Окна/Pәncәrәlәr”
“Справочники /Arayışlar”
Справка/Arayış
“SBİ/SBİ”
Администратор /Administrator

584 İstifadәçilәrin parolla¬rı¬nın dәyişilmәsi, verilәnlәrә daxilolma yollarının dәyişdiril¬mә¬si, tezliyinin
artırılması üçün proqram verilәnlәrinin yoxlanılmasının hәyata keçirilmәsi, arxiv surәtlәrinin yaradılması vә
kompyuter kәsilmәlәrinә hәssas olan bәzi verilәnlәrin bәrpası üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu ifadә proqramın
әsas menyu xәtkeşinın hansı punktuna aiddir,

•

Справка/Arayış
“Справочники /Arayışlar”
“Окна/Pәncәrәlәr”
Администратор /Administrator
“SBİ/SBİ”

585 Alәtlәr pәncәrәsinin İşlәnilmә nişanına aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı uyğundur

•

tәşkilatın böyümәsinә vә genişlәnmәsinә baxmayaraq kom¬munikasiyanın keyfiyyәtinә yüksәk tәlәblәr
konkret problem vә ya mәsәlәnin işlәnilmәsi üçün alәtlәr
tәşәbbüsveriçi, irәli aparan vә nәzarәtedici sә¬nәd¬lә¬rin: әmrlәr, sәrәncamlar, mәsәlәnin konkret addımının
yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәli qayda vә normalar
mәsәlәlәrin qoyuluşu vә tәşkilatın aşağı sәviyyәli vә yaxud digәr bölmәlәri tәrәfindәn yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
idarәetmәdә vә nәzarәtdә itkilәr olmadan asanlıqla genişlәnmә imkanına malik olması

586 Alәtlәr pәncәrәsinin Direktiv sәnәdlәr nişanına aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı uyğundur,#

•

tәşәbbüsveriçi, irәli aparan vә nәzarәtedici sә¬nәd¬lә¬rin: әmrlәr, sәrәncamlar, mәsәlәnin konkret addımının
yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәli qayda vә normalar
konkret problem vә ya mәsәlәnin işlәnilmәsi üçün alәtlәr
tәşkilatın böyümәsinә vә genişlәnmәsinә baxmayaraq kom¬munikasiyanın keyfiyyәtinә yüksәk tәlәblәr
idarәetmәdә vә nәzarәtdә itkilәr olmadan asanlıqla genişlәnmә imkanına malik olması
mәsәlәlәrin qoyuluşu vә tәşkilatın aşağı sәviyyәli vә yaxud digәr bölmәlәri tәrәfindәn yerinә yetirilmәsinә nәzarәt

587 Alәtlәr pәncәrәsinin Mәsәlәlәrin qoyuluşu vә nәzarәt nişanına aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı uyğundur

•

tәşәbbüsveriçi, irәli aparan vә nәzarәtedici sә¬nәd¬lә¬rin: әmrlәr, sәrәncamlar, mәsәlәnin konkret addımının
yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәli qayda vә normalar
konkret problem vә ya mәsәlәnin işlәnilmәsi üçün alәtlәr
tәşkilatın böyümәsinә vә genişlәnmәsinә baxmayaraq kom¬munikasiyanın keyfiyyәtinә yüksәk tәlәblәr
idarәetmәdә vә nәzarәtdә itkilәr olmadan asanlıqla genişlәnmә imkanına malik olması
mәsәlәlәrin qoyuluşu vә tәşkilatın aşağı sәviyyәli vә yaxud digәr bölmәlәri tәrәfindәn yerinә yetirilmәsinә nәzarәt

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

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

589 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
1,4,5,7
1,3,5,7
2,4,6,7
1,3,6,7

590 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
1,2,4,5,7
1,2,3,5,7
1, 2,4,6,7

591 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

•

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

592 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.

•

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

593 Dünya tәcrübәsindә elektron idarәçiliyin neçә әsas tipi vardır

•

6
2
4
5
3

594 Ehökumәt infrastrukturunun funksional cәhәtdәn müstәqil, lakin qarşılıqlı әlaqәdә olan neçә konturda
yaradılması nәzәrdә tutulur:

•

6
2
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•
4
5
3

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

•

dövlәt vә özәl
ümumi vә xüsusi
orta vә iri
daxili vә xarici
fәrdi vә xüsusi

596 Ehökümәt strategiyasının 1ci mәrhәlәsi necә adlanır,

•

Hökumәtin transformasiyası
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
Әks әlaqә
Tranzaksiya
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr

597 Ehökümәt strategiyasının 2ci mәrhәlәsi necә adlanır

•

Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
Hökumәtin transformasiyası
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Tranzaksiya

598 Ehökümәt strategiyasının 3cü mәrhәlәsi necә adlanır

•

Hökumәtin transformasiyası
Әks әlaqә
Tranzaksiya
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi

599 Ehökümәt strategiyasının 4cü mәrhәlәsi necә adlanır

•

Hökumәtin transformasiyası
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
Әks әlaqә
Tranzaksiya

600 Ehökümәt strategiyasının 5ci mәrhәlәsi necә adlanır,

•

Әks әlaqә
Mәlumatın yerlәşdirilmәsi
Hökumәtin transformasiyası
İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr
Tranzaksiya

601 Sertifikasiya Mәrkәzi nә ilә mәşğul olur?

•

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

602 Elektron hökumәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

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

603 Elektron hökumәt qәrb anlamında hansı modullardan ibarәtdir?

•

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

604 Konstitusiyalı dövlәtlәrdә hökumәtin tәrkibinә daxil olmayanı seçin.

•

parlament
respublika prezidenti
ali mәhkәmә
monarx
nazirlәr kabineti

605 Elektron hökumәtin tәtbiqinin әsas maliyyә mәnbәyi .............

•

dövlәt büdcәsidir
qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır
nazirlәr kabinetidir
transmilli tәşkilatlardır
beynәlxalq strukturlardır

606 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin xarici üstünlüklәrinә aiddir

•

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

607 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin daxili üstünlüklәrinә aiddir,

•

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

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

•

hökumәtvәtәndaş (G2C)
hökumәthökumәt (C2G)
hökumәtbiliklәr (G2K)
hökumәtüçüncü sektor (G2N)
hökumәtbiznes (G2B)
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609 Vәtәndaşlarla dövlәt arasında vergi әlaqәlәri, iş yerlәri barәdә mәlumatların vә tibbi informasiyaların
verilmәsi, seçicilәrin qeydiyyatı vә sәs vermәsi vә s. daxildir; Bu ifadә aşağıdakılardan hansına aiddir

•

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

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

•

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

611 İKTdәn istifadә etmәklә dövlәt qeyridövlәt ictimai tәşkilatlarla (NGO) әlaqәlәr qurur; Bu ifadә
aşağıdakılardan hansına aiddir

•

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

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

•

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

613 Ehökumәt tәkamül prosesindә neçә mәrhәlәdәn keçir:

•

6
2
3
4
5

614 Elektron sertifikatın vacib 2 hissәsi hansılardır?

•

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

615 Güclәndirilmiş eimzanın üstünlüklәrinә aiddir

•

Variantların hamısı doğrudur
Mәsuliyyәtdәn yayinmanın mümkünsüzlüyü (nonrepudiation).
gizlilik (confidentiality);
bütünlük (integrity);
tanınma (authentication);
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616 Ehökümәt strategiyasının 1ci mәrhәlәsi  mәlumatın yerlәşdirilmәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir,

•

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

617 E hökumәt infrastrukturunun xarici konturuna aiddir,

•

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

618 E hökumәt infrastrukturunun daxili konturuna aiddir

•

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

619 Elektron idarәçiliyin dördüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

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

620 Elektron idarәçiliyin üçüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır,

•

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

621 Elektron idarәçiliyin ikinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

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

622 Elektron idarәçiliyin birinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

•

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

623 Ehökumәt tәkamül prosesindә Dövlәt strukturunun transformasiyası mәrhәlәsinә aiddir:
dövlәt hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә vәtәndaşlar arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәlәr aparılır.
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•

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

624 Ehökumәt tәkamül prosesindә Tranzaksiya mәrhәlәsinә aiddir:

•

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

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

•

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

626 Ehökumәt tәkamül prosesindә İnformasiyanın yerlәşdirilmәsi mәrhәlәsinә aiddir:

•

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

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

•

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

628 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin daxili üstünlüklәrinә aid deyil,

•

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

629 İKTdәn istifadә etmәklә şәbәkә idarәetmәsinin xarici üstünlüklәrinә aid deyil,

•

Xidmәtlәrin göstәrilmәsindә innovasiyalar
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•

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

630 Rәqәmsal demokratiya nәdir?

•

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

631 Dövlәt idarәetmәsindә hansı dәyәrlәrin nәzәrә alınması mәslәhәt görülmür?

•

universal tәşkilati
siyasi
şәxsi
hüquqi
sosialsiyasi

632 Hakimiyyәtin müasir tәlәblәrә uyğun fәaliyyәtinin tәmini prinsipidir:

•

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

633 Gizli açar kriptoqrafiyası adәtәn nә üçün istifadә edilir?

•

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

634 Açıq Açar Kriptoqrafiyasından nә üçün istifadә edilir?

•

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

635 PKI modelini tәşkil edәn komponentlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

Qeydiyyat Mәrkәzlәri
Sertifikat Mәrkәzlәri
Saxlama bazaları
Mәlumat kitabçaları
Sertifikat sahiblәri

636 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının dördüncü mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:
vahid standartlara söykәnәn dövlәt idarәçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilә ehökumәt
keyfiyyәtcә daha yüksәk mәrhәlәyә keçir.
“Ehökumәt” infrastrukturunun yaradılması mәrhәlәsindә “Ehökumәt” portalının qurulması vә informasiya
xidmәtinin göstәrilmәsi.
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•

Ehökumәtin baza komponentlәrinin yaradılması: “ehökumәt” portalı şlüzü, bank sistemi ilә qarşılıqlı әlaqә üçün
“ödәniş şlüzü”, milli identifikasiya sistemi, dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә infrastrukturu
Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirilmәsi, “ehökumәt”in vәtәndaşlarının vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrini әhatә edәn
müxtәlif xidmәtlәrinin inkişafı
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtinin yeni şәraitә transformasiyası, esәhiyyә, etәhsil, emәdәniyyәt, e
demokratiya vә s. kimi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi

637 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının üçüncü mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

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

638 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının ikinci mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

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

639 Dövlәt Proqramında ehökumәtin yaradılmasının birinci mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

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

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

•

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

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

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

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

•

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

643 Yenidәn qurulan dövlәt konsepsiyasının ilkin prinsiplәrinә aid deyil:

•

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

644 Elektron hökumәt nәdir?

•

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

645 Süni intellekt sistemlәri özündә neçә әsas bloku birlәşdirir,

•

2
3
4
6
5

646 MULTİPLE proqramının müәllifi kimdir,

•

Braun
Tyurinq
M.Bonqard
Şennon
Sleyalı

647 KORA proqramının müәllifi kimdir,

•

Braun
Şennon
Sleyalı
Tyurinq
M.Bonqard

648 ERAM proqramının müәllifi kimdir,
Tyurinq
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•

Sleyalı
Braun
Şennon
M.Bonqard

649 Mәsәlәlәrin labirint hәlli modelinin müәllifi aşağıdakılardan hansıdır,

•

Torndayk
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon

650 İnformasiya nәzәriyyәsinin banisi kimdir,

•

Makkarti
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon

651 Süni intellekt ideyası aşağıdakılardan hansına aiddir,

•

Tyurinq
Dekart
Makkarti
Şennon
Nyuell

652 INTERNISTI sisteminin prototipi neçәnci ildә hazırlanıb?

•

1976
1973
1974
1978
1975

653 Ekspert sistemlәrinin hazırlanmasına qoyulan tәlәblәr hansıdır? 1. axtarış sahәsi böyük olmamalıdır 2.
istifadәçi tәrәfindәn tәqdim olunan verilәnlәr hәqiqi vә zamana görә dәyişkәn olmalıdır 3. predmet oblastının
biliklәri hәqiqi olmalıdır 4. predmet oblastının biliklәri ziddiyyәtli vә ya sәhih olmalıdır

•

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

654 Biliklәrin hansı tәqdimlolunma modeli semantik şәbәkәlәr adlanır?

•

predmet oblastının obyektlәri arasında әlaqәlәri әks etdirәn
biliklәrin “Şәrt – Әmәl” tipli qaydalara әsaslanan tәqdim olunma sistemlәrinә
predmet oblastının biliklәrinin tәpә vә qövslәrlә qeyd edilmiş istiqamәtliı qraf şәklindә formalaşmasına әsaslanan
obyektin freymlәr sistemi şәklindә tәsvirinә әsaslanan
baza elementlәri arasında formal mәntiqi әlaqәlәr olan

655 Hansı sistemlәrә mәhsuldar sistemlәr deyilir?
predmet oblastının obyektlәri arasında әlaqәlәri әks etdirәn
baza elementlәri arasında formal mәntiqi әlaqәlәr olan

•
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•

biliklәrin “Şәrt – Әmәl” tipli qaydalara әsaslanan tәqdim olunma sistemlәrinә
predmet oblastının biliklәrinin tәpә vә qövslәrlә qeyd edilmiş istiqamәtliı qraf şәklindә formalaşmasına әsaslanan
obyektin freymlәr sistemi şәklindә tәsvirinә әsaslanan

656 Xәstәliyin diaqnostikası, mikrosxemlәrin layihәlәşdirilmәsi, mürәkkәb obyektlәrin (enerji sistemlәri,
iqtisadi makrosxemlәr, atom elektrostansiyaları vә s.) idarә olunması, identifikasiya mәsәlәlәri vә s. zamanı
istifadә olunan sistemlәr necә adlanır?

•

mәntiqi sistemlәr
ekspert sistemlәri
nәşriyyat sistemlәri
iqtisadi informasiya sistemi
informasiya texnologiyaları

657 Süni neyron şәbәkәlәrin yerinә yetirdiyi funksiyalara aid olmayanı seçin.

•

assosiativ idarәetmә
Approksimasiya
obrazların tәsnifat vә müәyyәn edilmәsi
identifikasiya vә qiymәtlәndirmә
proqnozlaşdırmanın qeyrimümkünlüyü

658 1950ci ildә kompyuterdә fikirlәşmә qabiliyyәti olması sualına hәsr edilmiş Hesablayıcı maşın vә ağıl
mәqalәsinin müәllifi aşağıdakılardan hansıdır,

•

Makkarti
Nyuell
Tyurinq
Dekart
Şennon

659 Başlanğıc meydançası mәsәlәlәrin verilmiş ilk göstәricilәrinә uyğun gәlir, son meydançaya aparıb
çıxaran yollar isә mәsәlәnin hәllinin mümkün yollarını müәyyәn edir, maşın proqramlarında belә hәrәkәt
hәlledici qaydalarla idarә olunan vә hәr bir alternativ şәraitdә bu vә ya digәr seçimi hәyata keçirmәyә imkan
verәn axtarış әmәliyyatı yaranır. Bu ifadә aşağıdakı modellәrdәn hansına aiddir,

•

labirint
tәlim
fәrziyyә
asosiativ
mәntiq

660 Psixologiyada ehtimal olunan seçimin modeli daha çox riyazi psixologiya sahәsindә çalışan
mütәxәsisslәrin maraq dairәsindә olmuşdur, intellektual sistemlәr sahәsindә әsasәn mәntiqi tibb modelinә
üstünlük verilirdi. Bu ifadә aşağıdakı modellәrdәn hansına aiddir,

•

mәntiq
tәlim
fәrziyyә
asosiativ
labirint

661 Bu modelә әsasәn mәsәlәnin hәlli üçün verilmiş göstәricilәr birbiri ilә bağlı olmayan cәhәtlәrin
bütövlüyünü әks etdirmirdi, onların arasında başlanğıc şәraitin strukturunu formalaşdıran müәyyәn
münasibәtlәr mövcuddur, mәsәlәnin hәllinin axtarışı bu strukturlar arasında әlaqәnin qurulmasına vә bir
şәraitdәn digәrinә keçilmәsi yollarının quraşdırılmasına gәtirib çıxardır. Bu ifadә aşağıdakı modellәrdәn
hansına aiddir,
mәntiq
98/104

22.12.2016

•

asosiativ
labirint
tәlim
fәrziyyә

662 İnsan psixologiyasında mәsәlәlәrin hәllindә istifadә edilir, bu modelә әsasәn insana hәr hansı bir
mәsәlәnin öyrәdilmәsi ehtimal xarakteri daşıyan assesiativ әlaqәnin formalaşması prosesindә baş verir. Bu
ifadә aşağıdakı modellәrdәn hansına aiddir,

•

tәlim
labirint
mәntiq
asosiativ
fәrziyyә

663 Approksimasiya nәdir?

•

identifikasiya
proqnozlaşdırma
obrazların tәsnifat vә müәyyәn edilmәsi
qiymәtlәndirmә
yaxınlaşma

664 Süni intellekt nәdir?

•

proqramlaşdırma sistemi
intellektual sistemlәrin tәşkili problemlәrini tәdqiq edәn elm sahәsi
verilәnlәri idarәetmә sistemlәrinin tәşkili ilә mәşğul olan elm
insan beynini әvәz edә bilәcәk bir sistemin yaradılma sahәsi
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi

665 Faktoqrafik biliklәr dedikdә hansı biliklәr nәzәrdә tutulur?

•

müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin quruluşu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr
anlayışlar dәsti vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi interpretasiya edilәn
mәsәlәnin hәlli zamanı insanın әsaslandığı biliklәr
obyekt vә hadisәsәlәrin, onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını ifadә edәn
müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün metod, alqoritm vә proqram vasitәlәrindәn tәşkil olunmuş

666 Prosedur biliklәr dedikdә hansı biliklәr nәzәrdә tutulur?

•

müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin quruluşu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr
anlayışlar dәsti vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi interpretasiya edilәn
mәsәlәnin hәlli zamanı insanın әsaslandığı biliklәr
obyekt vә hadisәsәlәrin, onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını ifadә edәn
müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün metod, alqoritm vә proqram vasitәlәrindәn tәşkil olunmuş

667 Konstruktiv biliklәr dedikdә hansı biliklәr nәzәrdә tutulur?

•

müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün metod, alqoritm vә proqram vasitәlәrindәn tәşkil olunmuş
müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin quruluşu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr
mәsәlәnin hәlli zamanı insanın әsaslandığı biliklәr
anlayışlar dәsti vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi interpretasiya edilәn
obyekt vә hadisәsәlәrin, onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını ifadә edәn

668 Anlayışlı biliklәr dedikdә hansı biliklәr nәzәrdә tutulur?

•

mәsәlәnin hәlli zamanı insanın әsaslandığı biliklәr
anlayışlar dәsti vә onların qarşılıqlı әlaqәsi kimi interpretasiya edilәn
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müxtәlif obyektlәrin hissәlәrinin quruluşu vә qarşılıqlı әlaqәsi haqqında biliklәr
müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün metod, alqoritm vә proqram vasitәlәrindәn tәşkil olunmuş
obyekt vә hadisәsәlәrin, onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını ifadә edәn

669 Süni intellekt üzrә araşdırmalar hansı istiqamәtlәr üzrә aparılmışdır?

•

sosial, praqmatik
bioloji, sosial
bionik, praqmatik
statik, dinamik
sadә, mürәkkәb

670 Obrazı tanıma sistemlәrinә aiddir:

•

DENDRAL
INTERNIST
COMET
COMPASS
PLANT

671 Alqoritmlәr nәzәriyyәsi vә çoxluqlar nәzәriyyәsi, formal sistem vә formal dillәrin nәzәriyyәsi, riyazi
mәntiq vә avtomatlar nәzәriyyәsi, qraflar nәzәriyyәsi vә qeyrisәlis riyaziyyat hansı elm sahәsinin nәzәri
bazasına daxildir?

•

linqvistikanın
biologiyanın
psixologiyanın
süni intellektin
parapsixologiyanın

672 Biliklәrin fәallıq xüsusiyyәtinә aiddir:

•

mürәkkәb obyektlәrin sadәlәrinә dekompozisiya әmәliyyatını vә onlar arasında әlaqәnin yaradılmasını nәzәrdә
tutulur
obyekt, hadisә vә onların elementlәrinin informasiya vә biliklәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının
mövcudluğudur
biliklәr informasiyadan istifadәyә, müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli zamanı informasiya proseslәrini idarәetmә
qabiliyyәtinin әldә edilmәsinә yönәlmәlidir
fakt, hadisә, proses vә onlar arasında sәbәbnәticә әlaqәli qanunauyğunluqlar yaradılır
sistemdә informasiyadan başqa informasiya quruluşları da iştirak etmәlidir

673 ........... daxil olan Xobfild şәbәkәsi nitqin analizi vә sintezi,bir dildәn başqasına tәrcümә vә
proqnozlaşdırma üçün istifadә olunur. Cümlәni tamamlayın.

•

beşinci qrup
birinci qrup
ikinci qrup
üçüncü qrup
dördüncü qrup

674 ........... şәbәkәlәr mürәkkәb olmayan obyektlәrin idarә edilmәsi sistemlәri kimi istifadә olunur, bu
qrupun xüsusiyyәti bir sıra daxili stimulların yaranması, özözünü öyrәtmәk vә fәaliyyәt göstәrmәk
imkanları ilә seçilir. Cümlәni tamamlayın.

•

beşinci qrup
birinci qrup
ikinci qrup
üçüncü qrup
dördüncü qrup
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675 ........... şәbәkәlәr insanın mәlumat sürәtlәrinin eksotik virtual şәxsiyәtlәrin yaradılmasına yönәldilәn vә
qlobal internet şәbәkәsindә istifadә edilәn neyroquruluşlu sistemlәrdir. Cümlәni tamamlayın.

•

ikinci qrup
birinci qrup
beşinci qrup
dördüncü qrup
üçüncü qrup

676 Süni intellekt sistemlәri (SİS) üçün xarakterik olan paradiqmadır:

•

SİS = Proqram
Proqram = Alqoritm + Verilәnlәr
SİS = Biliklәr + Biliklәr emalı strategiyası
SİS = Alqoritm + Verilәnlәr
SİS = Biliklәr + Verilәnlәr

677 M. Stefik tәrәfindәn tәqdim olunan MYCIN vә PROSPEKTOR ekspert sistemlәrinә aiddir:

•

B. böyük axtarış sahәlәrinin ixtisarı üçün faktor analizindә istifadә olunur
A. diaqnozun qoyulmasına assosiativ vә tәsadüfi yanaşmada istifadә olunur
qeyrimüәyyәn verilәnlәr halında nәticәnin çıxarılması üçün qaydalar әsasında hazırlanır
D. normal strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur
C. böyük axtarış sahәlәrinin manipulyasiyası abstraktlaşdırma yolu ilә hazırlanır

678 Süni intellekt sistemlәrindә biliklәrin universal tәqdim olunma modellәrinә aid deyil:

•

mәntiqi modellәr
semantik şәbәkәlәr
freymlәr
riyazi modellәr
produksion sistemlәr

679 İnsan psixologiyasında mәsәlәlәrin hәllindә hansı modelә üstünlük verilir?

•

neyrobionik
tәlim
labirint
fәrziyyә
assosiativ

680 M. Stefik tәrәfindәn tәqdim olunan INTERNIST vә CASNET ekspert sisteminә aiddir:

•

böyük axtarış sahәlәrinin ixtisarı üçün faktor analizindә istifadә olunur
diaqnozun qoyulmasına assosiativ vә tәsadüfi yanaşmada istifadә olunur
normal strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur
qeyrimüәyyәn verilәnlәr halında nәticә çıxarışı üçün qaydalar әsasında hazırlanır
böyük axtarış sahәlәrinin manipulyasiyası abstraktlaşdırma yolu ilә hazırlanır

681 Biliklәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

asılılıq
fәallıq
daxili strukturluluq
strukturluluq
qeyriasılılıq

682 Suni intellekt sahәsindә neyroquruluş şәbәkәlәrinin birinci qrupuna aiddir:
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•

Heç biri
şәbәkәlәr insanın mәlumat sürәtlәrinin eksotik virtual şәxsiyәtlәrin yaradılmasına yönәldilәn vә qlobal internet
şәbәkәsindә istifadә edilәn neyroquruluşlu sistemlәrdir
şәbәkәlәr mürәkkәb olmayan obyektlәrin idarә edilmәsi sistemlәri kimi istifadә olunur. Bu idarәçilik son
dövrlәrdә virtual әlaqәlәndirci rolunu yerinә yetirәn inellektual agent kimi populyardır
Xobfild şәbәkәsi nitqin analizi vә sintezi,bir dildәn başqasına tәrcümә vә proqnozlaşdırma üçün istifadә olunur
şәbәkәlәr intellektual fәaliyyәtin neyrofizioloji vә psixoloji mexanizmlәri, daha geniş planda isә insanın ağıllı
davranışı haqqında göstәricilәri özündә әks etdirir

683 Biliklәrin strukturluluq xüsusiyyәti nә demәkdir?

•

biliklәrın әks olunma formasının yaranması
fakt, hadisә vә proseslәr arasında sәbәbnәticә әlaqәli qanunauyğunluqlar yaradılması
obyekt, hadisә vә onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının mövcudluğu
sistemdә informasiyadan başqa informasiya quruluşlarının da iştirakının vacibliyi
mürәkkәb obyektlәrin sadәlәrinә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında әlaqәnin yaradılması

684 M. Stefik tәrәfindәn tәqdim olunan DENDRAL ekspert sisteminә aiddir:

•

böyük axtarış sahәlәrinin manipulyasiyası abstraktlaşdırma yolu ilә hazırlanır
böyük axtarış sahәlәrinin ixtisarı üçün faktor analizindә istifadә olunur
diaqnozun qoyulmasına assosiativ vә tәsadüfi yanaşmada istifadә olunur
qeyrimüәyyәn verilәnlәr halında nәticә çıxarışı üçün qaydalar әsasında hazırlanır
normal strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur

685 Suni intellekt sahәsindә neyroquruluş şәbәkәlәrinin ikinci qrupuna aiddir:

•

Heç biri
şәbәkәlәr intellektual fәaliyyәtin neyrofizioloji vә psixoloji mexanizmlәri, daha geniş planda isә insanın ağıllı
davranışı haqqında göstәricilәri özündә әks etdirir
şәbәkәlәr insanın mәlumat sürәtlәrinin eksotik virtual şәxsiyәtlәrin yaradılmasına yönәldilәn vә qlobal internet
şәbәkәsindә istifadә edilәn neyroquruluşlu sistemlәrdir
şәbәkәlәr mürәkkәb olmayan obyektlәrin idarә edilmәsi sistemlәri kimi istifadә olunur. Bu idarәçilik son
dövrlәrdә virtual әlaqәlәndirci rolunu yerinә yetirәn intellektual agent kimi populyardır
Xobfild şәbәkәsi nitqin analizi vә sintezi,bir dildәn başqasına tәrcümә vә proqnozlaşdırma üçün istifadә olunur

686 Biliklәrin asılılıq xüsusiyyәti nә demәkdir?

•

biliklәrın әks olunma formasının yaranması
obyekt, hadisә vә onların elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının mövcudluğu
sistemdә informasiyadan başqa informasiya quruluşlarının da iştirakının vacibliyi
mürәkkәb obyektlәrin sadәlәrinә dekompozisiya әmәliyyatı vә onlar arasında әlaqәnin yaradılması
fakt, hadisә vә proseslәr arasında sәbәbnәticә әlaqәli qanunauyğunluqlar yaradılması

687 M. Stefik tәrәfindәn tәqdim olunan MOLGEN ekspert sisteminә aiddir:

•

böyük axtarış sahәlәrinin ixtisarı üçün faktor analizindә istifadә olunur.
diaqnozun qoyulmasına assosiativ vә tәsadüfi yanaşmada istifadә olunur
qeyrimüәyyәn verilәnlәr halında nәticә çıxarışı üçün qaydalar әsasında hazırlanır
normal strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur
böyük axtarış sahәlәrinin manipulyasiyası abstraktlaşdırma yolu ilә hazırlanır

688 Suni intellekt sahәsindә neyroquruluş şәbәkәlәrinin üçüncü qrupuna aiddir:

•

şәbәkәlәr insanın mәlumat sürәtlәrinin eksotik virtual şәxsiyyәtlәrin yaradılmasına yönәldilәn vә qlobal internet
şәbәkәsindә istifadә edilәn neyroquruluşlu sistemlәrdir.
şәbәkәlәr mürәkkәb olmayan obyektlәrin idarә edilmәsi sistemlәri kimi istifadә olunur. Bu idarәçilik son
dövrlәrdә virtual әlaqәlәndirci rolunu yerinә yetirәn inellektual agent kimi populyardır.
Heç biri
Xobfild şәbәkәsi nitqin analizi vә sintezi,bir dildәn başqasına tәrcümә vә proqnozlaşdırma üçün istifadә olunur.
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şәbәkәlәr intellektual fәaliyyәtin neyrofizioloji vә psixoloji mexanizmlәri, daha geniş planda isә insanın ağıllı
davranışı haqqında göstәricilәri özündә әks etdirir.

689 ......... istiqamәt (düşünmә qabiliyyәti olan yeganә obyekt insan beyni olduğunu görә, hәr hansı düşünәn
qurğu müәyyәn qaydada onu strukturuna uyğunlaşmalıdır) – elә struktur vә proseslәrin suni yaradılması
problemlәri ilә mәşğul olur ki, onlar canlı insan beyni üçün xarakterikdir vә insan tәrәfindәn mәsәlәlәrin
hәlli prosesinin әsasında durur. Cümlәni tamamlayın.

•

bionik
neyroinformatika
neyrofizioloji
psixoloji
proqrampraqmatik

690 ............ istiqamәt düşünәn qurğunun necә qurulmasından asılı olmayaraq, onun insan beyni kimi
verilmiş bilik tәsirlәrinә reaksiya vermәk qabiliyyәtini әsas götürülmәklә, hәlli әvvәllәr tamamilә insanın
qabiliyyәt dairәsinә aid edilәn mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün proqram vasitәlәrinin yaradılması ilә mәşğul
olur. Cümlәni tamamlayın.

•

neyrofizioloji
psixoloji
neyroinformatika
bionik
proqrampraqmatik

691 .......... dedikdә isә EHMә xüsusi proqram daxil etmәdәn insanın onunla ünsiyyәt aparmasına imkan
verәn vasitәlәrә qoşulmuş interfeys başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

•

intellektual interfeys
hәll edәn
ekstensional
intensional
biliklәr bazası

692 ............ dedikdә  ona qoşulmuş ümumi hәll strategiyası (mәsәlәn, mәntiqi nәticәlәr çıxarılması yolu ilә)
sayәsindә mәsәlәnin hәllini tapmaq qabiliyyәtinә malik olan bir sistem başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

•

intellektual interfeys
ekstensional
intensional
biliklәr bazası
hәll edәn

693 ............dedikde  mәlumatlardan biliklәrә keçid, EHMdә işlәnәn informasiyamәntiq strukturlarının
inkişafının vә mürәkkәblәşmәsinin mәntiqi nәticәsi kimi başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

•

intellektual interfeys
ekstensional
intensional
biliklәr bazası
hәll edәn

694 ...........infоrmаsiyаyа kәnаr müdаxilәlәrin qаrşısının аlınmаsıdır.

•

Autеntifikаsiyа
Tаmlıq
Mәхfilik
Аlqоritm
Kriptоqrаfiyа
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695 ............ vеrilәnlәrin müxtәlif tәsirlәr nәticәsindә öz infоrmаsiyа mәzmunlаrını vә intеrprеtаsiyаsının
birqiymәtliliyinin sаxlаnmаsıdır.

•

Autеntifikаsiyа
Аlqоritm
Kriptоqrаfiyа
Mәхfilik
Tаmlıq

696 ................ – bu, sistеmin istifаdәçisini tаnımаq vә оnа müәyyәn hüquq vә sәlаhiyyәtlәrin vеrilmәsi
prоsеsidir.

•

Mәхfilik
Kriptоqrаfiyа
Autеntifikаsiyа
Аlqоritm
Tаmlıq

697 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 3cü tipinә aiddir:

•

elеktrоn köçürmәlәr bаnk¬аr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlurlаr
krеdit kаrtlаrın nömrәlәrinin еlеktrоn 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, ödәniş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir
cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil

698 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 2ci tipinә aiddir:

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
krеdit kаrtlаrın nömrәlәrinin еlеktrоn qаydаdа ötürülmәsi vә sаhibi hаqqındа bütün mәlumаtlаrı sахlаyаn vә
ötürәn smаrtkаrtlаrdаn istifаdә еdilmәsi dахildir
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir
elеktrоn köçürmәlәr bаnklаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlurlаr
ödәniş әnәnәvi qаydаdа hәyаtа kеçirilir, аncаq sаhibinә tәsdiqi еlеktrоn pоçtlа göndәrilir vә yа әksinә, ödәniş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir

699 Еlеktrоn ödәmә vаsitәlәrinin 1ci tipinә aiddir:

•

cavablar arasında düzgün variant mövcud deyil
elеktrоn köçürmәlәr bаnklаr аrаsındа hәyаtа kеçirilir vә böyük hәcmә mаlik оlurlаr
ödәniş әnәnәvi qаydаdа hәyаtа kеçirilir, аncаq sаhibinә tәsdiqi еlеktrоn pоçtlа göndәrilir vә yа әksinә, ödәniş
еlеktrоn qаydаdа yеrinә yеtirilir, tәsdiqi аdi pоçtlа gәlir
krеdit kаrtlаrın nömrәlәrinin еlеktrоn qаydаdа ötürülmәsi vә sаhibi hаqqındа bütün mәlumаtlаrı sахlаyаn vә
ötürәn smаrtkаrtlаrdаn istifаdә еdilmәsi dахildir
rәqәm nәqdlәrinin müхtәlif növlәri vә еlеktrоn pul dахildir

700 Еlеktrоn ödәmә sistеmlәrinin növlәri hansılardır? 1. mәlumаtlаrın mübаdilәsi 2. girişçıxış әmәliyyаtlаrı
3. ödәmә hеsаblаrı 4. pul vәsаitlәrinin еlеktrоn köçürmәlәri

•

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