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15x1y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 15x1y İnformasiya texnologiyalarına giriş
1 Zәruri dәqiqliyi pozmadan ilkin verilәnlәrin dәyişilmәsinә informasiyanın cavabvermә qabiliyyәti
informasiyanın hansı xassәsini ifadә edir?

•

aydınlıq
dәqiqlik
aktuallıq
mәzmunluluq
dayanıqlılıq

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

•

ilkin informasiya
xarici informasiya
aralıq informasiya
törәmә informasiya
daxili informasiya

3 Tәşkilatdan kәnarda mövcud olan vә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi vә siyasi obyektlәr, onlararası münasibәtlәr
haqqında informasiya necә adlanır?

•

xarici informasiya
törәmә informasiya
aralıq informasiya
daxili informasiya
ilkin informasiya

4 Stabillik dәrәcәsinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

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

•

aktuallıq
aydınlıq
reprezentativlik
dәqiqlik
tamlıq

6 Predmet sahәsinin praktik fәaliyyәt vә peşә tәcrübәsi nәticәsindә alınmış vә mütәxәssislәrә bu sahәdә
mәsәlәlәri qoymaq vә hәll etmәk imkanı verәn qanunauyğunluqlar necә adlanır?

•

verilәnlәr
informasiya
informasiya sistemi
informasiya prosesi
bilik

7 Maşın emalında tәyinatına görә informasiyanın hansı növlәri vardır?
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•

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

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

•

dәyәrlilik
reprezentativlik
dayanıqlılıq
mәzmunluluq
aydınlıq

9 İnformasiyanın aktuallıq xassәsi nәyi ifadә edir?

•

qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlumatın mәzmununun tamlığını
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılmasını
tәsvir olunan obyektin vә ya hadisәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
baş vermә zamanından vә informasiyanın dinamikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dәyәrlilik
dәrәcәsini

10 İnformasiya prosesi aiddir...

•

texniki vasitәlәr
yalnız axtarış
әmәliyyat sistemi
proqram vasitәlәri
verilәnlәrin yığılması, saxlanılması, ötürülmәsi, emalı

11 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin mәnfi amilidir:

•

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

12 İnformasiya cәmiyyәtinin şәxsiyyәtә psixoloji tәsirinin müsbәt amilidir:

•

Virtual fәzada “hәyata” alışma vә kompüterlәrә “fanat” etiqadının nәticәsindә şәxsiyyәtin әxlaqi immunitetinin
tәhlükәsi
Dövlәtin vә kommersiya strukturlarının insanın hәyatına müdaxilәsi, şәxsiyyәtin müdafiәsizliyi
İstәnilәn fәrd haqqında verilәnlәrin әldә olunma imkanının genişlәnmәsi
Müxtәlif verilәnlәr bazasının vahid şәbәkәsinә çıxışın mümkünlüyü
İnformasiyanı tәdarük edәnlәrin öz maraqları daxilindә verilәnlәri idarә etmәsi

13 Hansı mülahizә doğru deyil?

•

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

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

informasiya
tәbii
maliyyә
әmәk
maddi

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

•

dәqiqlik
reprezentativlik
dәyәrlilik
aktuallıq
mәzmunluluq

16 bayt nәdir?

•

informasiyanın ölçü vahidi
uzunluq vahidi
belә ölçü yoxdu
16 bit
çәki vahidi

17 bit nәdir?

•

belә ölçü yoxdu
uzunluq vahidi
çәki vahidi
informasiyanın ölçü vahidi
8 bayt

18 İnformasiyaın әn kiçik ölçü vahidi nәdir?

•

info
bayt
millimetr
bit
qram

19 Sistemin tәrkibinә aiddir...

•

әdәd
proqram
söz
rәqәm
altsistemlәr vә elementlәr

20 Sistem nәdir?

•

rәqәm
әdәd
element
birbiri ilә bağlı obyektlәrin(biliklәrin vә s.) birlәşmәsi
söz

21 İnformasiya cәmiyyәtinin әlamәti deyil:
informasiyakommunikasiya texnologiyalarından kütlәvi istifadә
qlobal informasiya fәzasının tәşkili
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•

informasiyanın sәrbәst alınma, genişlәndirilmә vә istifadә hüquqlarının tәmini
professional vә ümummәdәni inkişafın sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
maddi istehsal texnologiyasının inkişafı

22 Müasir cәmiyyәtdә müvafiq xidmәt orqanlarının informasiya xidmәtlәrinin hazırlanmasında әsas mәnbә
......

•

informasiya texnologiyasıdır
informasiya resursudur
informasiya prosesidir
verilәnlәr bazasıdır
biliklәr bazasıdır

23 İnformasiya xidmәti nәdir?

•

müxtәlif mәhsulların istifadәsinin tәşkilidir
müxtәlif mәhsulların istifadәsinin tәşkilinin vә ya insanın tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәldilmiş şәxsin vә ya
müәssisәnin qeyriistehsal fәaliyyәtinin nәticәsidir
vеrilәnlәr bazasını vә biliкlәri özündә saхlayan sәnәdlәşdirilmiş infоrmasiyadan ibarәt tоpludur
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsidir
yayılma üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusudur

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

•

kompüter sistemi
informasiya texnologiyası
әmәliyyat sistemi
kompüter şәbәkәsi
informasiya sistemi

25 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

informasiya proseslәrini yerinә yetirәn sistemdir
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsidir
vеrilәnlәr bazasını vә biliкlәri özündә saхlayan sәnәdlәşdirilmiş infоrmasiyadan ibarәt tоpludur
maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusudur
hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә ideyaların
tәsviridir

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

•

informasiya prosesi
informasiya resursları
informasiya xidmәti
informasiya sistemi
informasiya toplusu

27 İndustrial cәmiyyәtdә resurs növü deyil:

•

әmәk
informasiya
tәbii
maddi
maliyyә

28 İstehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğu informasiyanın hansı xassәsini
ifadә edir?
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•

aktuallıq
aydınlıq
dәyәrlilik
dәqiqlik
mәzmunluluq

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

•

dәyәrlilik
reprezentativlik
dayanıqlılıq
mәzmunluluq
aydınlıq

30 Başvermә mәrhәlәlәrinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

31 İdarәetmә sisteminә mәxsusluğuna görә informasiyanın növü deyil:

•

mәqsәdli altsistem haqqında informasiya
ilkin informasiyadan formalaşan informasiya
idarәedici altsistemin informasiyası
xarici mühit haqqında informasiya
idarәedәn altsistemin informasiyası

32 Başvermә yerinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

33 Ötürmә formasına görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

34 Tәsvir üsuluna görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

35 İstifadә olunma xarakterinә görә informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

36 İdarәetmә sisteminin sәviyyәsinә görә informasiyanın növü deyil:

•

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

37 Sorğuya nәzәrәn informasiyanın hansı növlәri vardır?

•

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

38 İnformasiya prosesi nәdir?

•

tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, predmetlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlumatlardır
informasiya üzәrindә yerinә yetirilәn istәnilәn әmәliyyat
әtraf mühit haqqında, adәtәn, saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar toplusudur
real alәmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat әks etdirәn tәsәvvürlәrin, nәzәri quruluş vә anlayışların
mәcmusudur
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan mәlumatlardır

39 İnformasiyanın dayanıqlılıq xassәsi nәyi ifadә edir?

•

istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
zәruri dәqiqliyi pozmadan ilkin verilәnlәrin dәyişilmәsinә informasiyanın cavabvermә qabiliyyәtini
hadisәnin adekvat inikası üçün ötürülәn informasiyanın düzgün seçimi vә formalaşdırılmasını
tәsvir olunan obyektin vә ya hadisәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlumatın mәzmununun tamlığını

40 İnformasiyanın reprezentativlik xassәsi nәyi ifadә edir?

•

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

41 İnformasiyanın dәyәrlilik xassәsi nәyi ifadә edir?

•

istehlakçının bilik sәviyyәsinә informasiyanın mәzmununun uyğunluğunu
konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün informasiyanın mühümlüyünü
tәsvir olunan obyektin vә ya hadisәnin real vәziyyәtinә informasiyanın yaxınlığını
baş vermә zamanından vә informasiyanın dinamikasından asılı olaraq istifadә anında informasiyanın dәyәrlilik
dәrәcәsini
qәrarın qәbul edilmәsi üçün çatdırılan mәlumatın mәzmununun tamlığını

42 Bilik nәdir?

•

hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә ideyaların
tәsviridir
real alәmin praktika ilә yoxlanılmış nәticәsinin insanın şüurunda adekvat inikasıdır
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әtraf mühit haqqında saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlardır
tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, predmetlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlumatlardır
özündә qeyrimüәyyәnliyi daşıyan yeni olan mәlumatlardır

43 Verilәn nәdir?

•

tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, predmetlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlumatlardır
hәr hansı informasiya prosesindә ötürülmә vә emal üçün әlverişli şәkildә formallaşdırılmış fakt vә ideyaların
tәsviridir
әtraf mühit haqqında, adәtәn, saxlanmalı, ötürülmәli vә çevrilmәli mәlumatlar toplusudur
real alәmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat әks etdirәn tәsәvvürlәrin, nәzәri quruluş vә anlayışların
mәcmusudur
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan mәlumatlardır

44 sәnayeyә aid informasiyası hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
tәmin edici informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

45 informasiya mәnbәlәri hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
tәmin edici informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

46 konsultasiyaә informasiyası hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru
tәmin edici informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru

47 informasiya sistemlәri hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
tәmin edici informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

48 texniki vasitәlәr hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
tәmin edici informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

49 proqram mәhsulları hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәmin edici informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
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tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

50 ilk mәnbә informasiyası hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

tәmin edici informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

51 elmitexniki informasiyası hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

tәmin edici informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

52 tәchizat vә әylәncә informasiyası hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

tәmin edici informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

53 xәbәrlәr vә әdәbiyyat hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

tәmin edici informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

54 professional informasiya hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

tәmin edici informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

55 işgüzar informasiyası hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

tәmin edici informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

56 birja vә maliyyә informasiyası hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

tәmin edici informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

57 kommersiya informasiyası hansı informasiya bölümünә aid edilir?
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•

tәmin edici informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

58 Sosial statistik informasiya hansı informasiya bölümünә aid edilir?

•

tәmin edici informasiya sektoru
İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru
Kütlәvi vә tәshizat informasiya sektoru
ixtisasçılar üçün informasiya sektoru
tәhsil xidmәtlәri informasiya sektoru

59 İşgüzar vә kommersiya informasiya sektoru necә alt sektora bölünür?

•

bölünmür
4.0
3.0
5.0
6.0

60 İnformasiya mәhsulu neçә bölümә bölünür?

•

bölünmür
5.0
2.0
3.0
4.0

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

•

tәsvir formasından asılı olmayaraq şәxslәr, predmetlәr, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlumatlardır.
real alәmin obyektiv qanunauyğunluqlarını adekvat әks etdirәn tәsәvvürlәrin, nәzәri quruluş vә anlayışların
mәcmusudur.
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan mәlumatlardır
strukturun tәşkilinin mürәkkәblik ölçüsüdür
әtraf alәmin kibernetik sistemindәn alınan siqnallardır

62 WIMP – interfeys hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçinin әmrlәrinә әsasәn kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
insanla kompüter arasında “danışıq” yaradır
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış informasiya resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim edir

63 texnikada böyük inteqral sxenılәr (BİS) üzәrindә qurulmuş bütün hesablama maşınları hansı nәslә aiddir

•

ikinci
birinci
beşinci
üçüncü
dördüncü

64 SILK – interfeys hansı funksiyanı yerinә yetirir?
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçinin әmrlәrinә әsasәn kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir

•
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•

insanla kompüter arasında “danışıq” yaradır
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim edir

65 Sәs, onun tembri, hündürlüyü vә gücü haqqında informasiya

•

taktil informasiya
heç biri
dad informasiyası
qoxu informasiyası
sәsli informasiya

66 Sәbәkә İT interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

istifadәçinin әmrlәrinә әsasәn kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifadәçiyә tәqdim edir
insanla kompüter arasında “danışıq” yaradir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir

67 Paket İT interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

istifadәçinin әmrlәrinә әsasәn kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir
insanla kompüter arasında “danışıq” yaradir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir

68 Onlarla paralel işlәyәn mikrorosessorlardan, hәmçinin eyni zamanda onlarla әmr proqramlarını hәyata
keçirә bilәn paralel (vektor) quruluşlu daha mürәkkәb mikroprosessorlardan geniş istifadә edilmiş bütün
hesablama maşınları hansı nәslә aiddir

•

ikinci
birinci
dördüncü
beşinci
üçüncü

69 Әmr interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
insanla kompüter arasında “danışıq” yaradır
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçinin әmrlәrinә әsasәn kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifadәçiyә tәqdim edir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir

70 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İSnin inkişafının 1ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

aparat vasitәlәrinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
hesablama mәrkәzlәrindә kollek tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması
İS vә tәşkilatlararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
IBM/360 seriyalı EHMin yayılması

71 1 bayt necә bitdir?
16
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•

32.0
4.0
64.0
8

72 ASCII nәdir?

•

kod
unversal kod
milli kod
Beynәlxalq kodlaşdırma sistemi
kodlar cәdvәli

73 Beynәlxalq kodlaşdırma sistemi necә adlanır?

•

ASCII
Kodlar cәdvәli
Milli COD
UNICOD
ANSI

74 Bir hәrfi kodlaşdırmaq üçün neçә bit informasiya lazımdır?

•

3 bit
2 bit
1 bit
8 bit
4 bit

75 Bunlardan hansı düzqün deyil?

•

iqtisadi iqtisadi informasiya tәkrarlanandır informasiya kütlәvidir
iqtisadi informasiya diskretdir
iqtisadi informasiya qruplasdırmaya mәruz qalır
hamsı
iqtisadi informasiya texniki xarakterlidir

76 Xarici yaddaşın İnformasiya tutumu nәilә ölçülür?

•

Kilobaytlarla
Terabaytlarla
Meqabaytlarla
Hamısı
Mikrobaytlarla

77 1024 bayt neçә kilobaytdır?

•

42KB
2KB
20KB
10KB
1KB

78 .İstifadәçi interfeysinin tipinә görә İTnin tәsnifatına hansı aiddir?

•

Vergi
lokal
Maliyyә
SİLKinterfeysli
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Qrafik obyektlәri olan sistemlәr

79 İnformatika da fakt, mәlumat, xәbәr terminlәri çox vaxt hansı sözlә әvәz olunur?

•

informasiya
sistem
proqram
Verilәnlәr
servis

80 bir kilobayt (KB) neçә baytdım?

•

1020
1035.0
1010.0
1024
1000.0

81 informasiyanın әn kiçik ölçü vahidi hansıdır?

•

1 amper
1 sm
1 san
1 bit
1 volt

82 Verilәnlәrin özlәrinә mәxsus xassәlәrini seçin: 1)mötәbәrlilik, 2)verilәnlәrin dәqiqliyi, 3)verilәnlәrin
gәrçәkliyi, 4)verilәnlәrin emalı

•

1.3
2.3
2, 4
1,2,3
2,3,4

83 1simvol necә baytdır?

•

4.0
16
32.0
1
64.0

84 1 bayt necә bitdir?

•

4.0
16
32.0
8
64.0

85 Fövqәladә hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
verilәnlәri çeşidlәmәk, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә yazmaq lazım olduqda
fövqәladә xarakterli sapmalar olduqda
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86 Cәmlәyici hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün dә saxlayır vә sapmalar olduqda
verilәnlәri xüsusi qruplarda birlәşdirmәk, çeşidlәmәk, aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә yazmaq lazım
olduqda

87 Xüsusi hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün dә saxlayır vә sapmalar olduqda
şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
verilәnlәri xüsusi qruplarda birlәşdirmәk, çeşidlәmәk lazım olduqda

88 Müntәzәm hesabatlar hansı halda yaradılır?

•

verilәnlәri aralıq vә son nәticәlәr üçün ayrılmış sahәlәrә yazmaq lazım olduqda
qәrarlaşdırılmış qrafik olduqda
şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş verdiyi zaman
fövqәladә xarakterli verilәnlәri özün dә saxlayır vә sapmalar olduqda

89 Mәsәlәlәrin vә informasiyanın emalı proseslәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafının 2ci mәrhәlәsi
hansıdır?

•

İS vә tәşkilatlararası әlaqәlәrin müasir texlogiyalarının tәşkili
hesablama mәrkәzlәrindә kollek tiv istifadә norejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması
aparat vasitәlәrinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
IBM/360 seriyalı EHMin yayılması

90 Mәsәlәlәrin vә informasiyanın emalı proseslәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafının 1ci mәrhәlәsi
hansıdır?

•

İS vә tәşkilatlararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
IBM/360 seriyalı EHMin yayılması
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
aparat vasitәlәrinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
hesablama mәrkәzlәrindә kollek tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması

91 İnteqral sxemlәrin әsasında qurulmuş bütün hesablama maşınları hansı nәslә aiddir

•

beşinci
birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü

92 Tranziızistorlar üzәrindә qurulmuş bütün hesablama maşınları hansı nәslә aiddir

•

beşinci
birinci
üçüncü
ikinci
dördüncü
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93 Elektron lampalar üzәrindә qurulmuş bütün hesablama maşınları hansı nәslә aiddir

•

dördüncü
üçüncü
ikinci
birinci
beşinci

94 Beşinci nәsl hesablama maşınları hansı illәri әhatә edir?

•

1990
19601972
19451954
19501959
1975.0

95 Dördüncü nәsl hesablama maşınları hansı illәri әhatә edir?

•

1990
19501958
19601971
1974.0
19451953

96 Üçüncü nәsl hesablama maşınları hansı illәri әhatә edir?

•

1990
1973.0
19501957
19451952
19601970

97 İkinci nәsl hesablama maşınları hansı illәri әhatә edir?

•

1990
19451951
19601969
19501956
1972.0

98 Birinci nәsl hesablama maşınları hansı illәri әhatә edir?

•

1971.0
19501955
19601968
19451950
1990

99 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafnın 5ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

“elektrik” tex nologiyası
“elektron” texnologiyası
“әl” texno lo giyası
“kompüter” texnologiyası
“mexaniki” texno lo giya

100 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafnın 4cü mәrhәlәsi hansıdır?
“kompüter” texnologiyası
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•

“elektrik” tex nologiyası
“elektron” texnologiyası
“mexaniki” texno lo giya
“әl” texno lo giyası

101 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafnın 3cü mәrhәlәsi hansıdır?

•

“kompüter” texnologiyası
“mexaniki” texno lo giya
“elektrik” tex nologiyası
“әl” texno lo giyası
“elektron” texnologiyası

102 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafnın 2ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

“elektron” texnologiyası
“kompüter” texnologiyası
“elektrik” tex nologiyası
“mexaniki” texno lo giya
“әl” texno lo giyası

103 Texnologiya alәtlәrinin növlәrinә görә İSnin inkişafnın 1ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

“elektron” texnologiyası
“kompüter” texnologiyası
“mexaniki” texno lo giya
“әl” texno lo giyası
“elektrik” tex nologiyası

104 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İSnin inkişafının 4cü mәrhәlәsi hansıdır?

•

strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
istifadәçinin tәlәbatının maksimum ödәnilmәsi vә kompüter mühitindә uyğun interfeysin tәşkili
IBM/360 seriyalı EHMin yayılması
İS vә tәşkilatlararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
aparat vasitәlәrinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı.

105 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İSnin inkişafının 3cü mәrhәlәsi hansıdır?

•

hesablama mәrkәzlәrindә kollek tiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması
IBM/360 seriyalı EHMin yayılması
istifadәçinin tәlәbatının maksimum ödәnilmәsi vә kompüter mühitindә uyğun interfeysin tәşkili
aparat vasitәlәrinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili

106 Cәmiyyәtin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlәrә görә İSnin inkişafının 2ci mәrhәlәsi hansıdır?

•

IBM/360 seriyalı EHMin yayılması
aparat vasitәlәrinin imkanlarının mәhdudluğu vә bu şәraitdә böyük hәcmlı verilәnlәrin emalı
İS vә tәşkilatlararası әlaqәlәrin müasir texnologiyalarının tәşkili
strateji mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmiş İTnin tәşkili
hesablama mәrkәzlәrindә kollektiv istifadә rejimindә verilәnlәrin emalı, insan әmәyinin avtomatlaşdırılması

107 WIMP – interfeys texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmrlәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifadәçiyә
tәqdim edir
bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “danışıq” gedir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
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•

qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir

108 Videomәtn istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә telefonla ötümә vә qәbul
müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkәlәrindәn
istifadә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax lan ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından
istifadә
mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek ranında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә etmә
cәdvәl şәklindә verilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә

109 Informasiya xidmәtlәrinin dayanıqlı bazarı nә vaxt formallaşmağa başlamışdır?

•

XX әsrin 60 ci illәrin ortalarından 70ci illlәrin ortalarına kimi
XX әsrin 80 ci illәri
XX әsrin 60 ci illәri
XX әsrin 70 ci illәri
XX әsrin 50 ci illәri

110 İnformasiya texnologiyalarının öyrәnilmәsi nәyә imkan verir?

•

cәmiyyәtin informasiya resurslarını aktivlәşdirmәyә vә sәmәrәli istifadә etmәyә
tәhsil sisteminin vә cәmiyyәtin mәdәni inkişafına
insanlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәri tәmin etmәyә
bütün cavablar doğrudur
informasiya proseslәrini optimallaşdırmağa vә avtomatlaşdırmağa

111 İnformasiya resurslarının aktivlәşmәsi, genişlәnmәsi vә sәmәrәli istifadәsi hansı diğәr növ resurslara
әhәmiyyәtli dәrәcәdә qәnaәt edilmәsinә imkan verir?

•

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

112 Faksmil rabitә istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

sәnәdi kommunikasiya kanalının bir tәrәfindә oxuma, digәr tәrәfindә isә onu tәsvirә çevirmә qabiliyyәti olan faks
aparatından istifadә
müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkәlәrindәn
istifadә
firmanın әrazi baxımından birbirindәn uzaqlaşdırılmış işçilәri vә ya bölmәlәri arasında kommu nikasiyanın
dәstәklәnmәsi üçün audiorabitәdәn istifadә
mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek ranında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә etmә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә telefonla ötümә vә qәbul etmә

113 Bütün sosial әhәmiyyәtli informasiyanın elektron vasitәlәrin kömәyilә saxlanma, emal vә ötürülmә üçün
münasib formada ayrılması vә tәsviri prosesidir

•

idrak prosesidir
informasiya mәdәniyyәtidir
informasiya prosesidir
tәbii prosesdir
maddi prosesdir

114 Birbiri ilә müәyyәn münasibәtdә olan elementlәrin icmalı

•
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•

sistem
elementlәr çoxluğu
birlәşmәlәr
alt elementlәr
elementlәr

115 Audiokonfranslar istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

mәtni vә qrafik verilәnlәrin monitorun ek ranında tәsvirinin alınması üçün kompüterdәn istifadә
firmanın әrazi baxımından birbirindәn uzaqlaşdırılmış işçilәri vә ya bölmәlәri arasında kommu nikasiyanın
dәstәklәnmәsi üçün audiorabitәdәn istifadә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax lan ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından
istifadә
müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkәlәrindәn
istifadә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә telefonla ötümә vә qәbul

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

•

informasiyanın tәhlükәsizliyi
informasiya tәminatı
informasiya texnologiyası
informasiya mübadilәsi
informasiya sistemi

117 Hansı tip әmәliyyatlar qәrarlaşdırılmış qrafik әsasında tәşkil edilir?

•

Ümumi
Fövqәladә
Müntәzәm
Cәmlәyici
Xüsusi

118 "Vәtәn" sözü necә bitdir?

•

32 bit
8 bit
5 bit
40 bit
16 bit

119 "Vәtәn" sözü necә baytdır?

•

16 B
40 B
1024 B
5B
5120 B

120 ....Şәxsiyyәtin,cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli maraqlarının müdafiә
olunma vәziyyәtidir.

•

informasiya mәdәniyyәtidir
informasiya mәhsulu
informasiya resusu
informasiya tәhlükәsizliyi
informasiya bazarı
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121 .... kifayәt qәdәr yüksәk keyfiyyәtli informasiyanın dövr etdiyi vә onun saxlanması yayılması vә
istifadәsi üçün vasitәlәrin olduğu bir cәmiyyәtdir.

•

informasiya mәhsulu
İnformasiya resusu
informasiya bazarı
informasiya cәmiyyәti
informasiya mәdәniyyәti

122 Informasiya cәmiyyәtinin әlamәtlәri

•

informasiyanın sәrbәst alınma, genişlәndirmә vә istifadә hüquq tәsviri
qlobal informasiya fәzasın tәşkili
informasiyakomunikasiya texnologiyalarından kütlәvi istifadә
Cәmiyyәtin hәyatında informasiya vә biliyin rolunu yüksәldilmәsi
hamısı daxildir.

123 Bütün sosial әhәmiyyәtli informasiyanın elektron vasitәlәrin kömәyilә saxlanma, emal vә ötürülmә üçün
münasib formada ayrılması vә tәsviri prosesidir

•

informasiya mәdәniyyәtidir
maddi prosesdir
informasiya prosesidir
tәbii prosesdir
idrak prosesidir

124 Informasiya xidmәtlәrinin dayanıqlı bazarı nә vaxt formallaşmağa başlamışdır?

•

XX әsrin 80 ci illәri
XX әsrin 70 ci illәri
XX әsrin 60 ci illәri
XX әsrin 60 ci illәrin ortalarından 70ci illlәrin ortalarına kimi
XX әsrin 50 ci illәri

125 Informasiya siatemlәrindә sәnәdlәr vә sәnәd massivlәri,ayrı ayrı sәnәdlәr vә ya massivlәri hansı
resuslardı?

•

tәbii
әmәk
maliyyә
energetik
informasiya

126 Enerji daşıyıcıları , neft , neft mәhsulları , qaz hansı resuslardı?

•

maliyә
enerji
tәbii
Әmәk
informasiya

127 ...analitik vә sintetik üsulların mәcmusudur.

•

sintakzsis
hamısı
funksiya
düşüncә sistemi
metasistem
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128 Sintezin xüsusiyyәtlәri...

•

heç biri daxil deyil
Niyә sualına cavab verir,Necә sualına cavab vermir
Funksiya vә istiqamәtlәrin öyrәnilmәsinә yönәlib
Nәticәqara yeşik modeli C)Metasistemin tәhlili olmalıdır
hamısı daxildir

129 Birbiri ilә müәyyәn münasibәtdә olan elementlәrin icmalı

•

birlәşmәlәr
elementlәr
alt elementlәr
sistem
elementlәr çoxluğu

130 5ci nәsil hesablama maşınlarının yaradılması layihәsi neçәnci ildә vә kimlәr tәrәfindәn irәli
sürülmüşdür?

•

1936 ci il, yaponlar
1977 ci il, almanlar
düzgün cavab yoxdu
1979 ci il, almanlar
1979 ci il, yaponlar

131 İLk hesablama maşını neçәnci ildә yaradılıb?

•

1971.0
1936
1975.0
1945
1966.0

132 EHMlәrin neçә nәsillәri vardır?

•

1.0
4
3.0
5
2.0

133 Şәbәkә texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “danışıq” gedir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmrlәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifadәçiyә
tәqdim edir

134 Paket texnologiyası hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “danışıq” gedir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmrlәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifadәçiyә
tәqdim edir
istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
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•

135 Әmr interfeysi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

istifadәçiyә İTni әrazi üzrә pay lan mış informasiya vә hesablama resurslarına müraciәt vasitәlәri şәklindә tәqdim
edir
istifadәçiyә informasiyanın emalı prosesinә avto matik rejimdә tәsir etmәk imkanı verir
bu interfeys daxilindә insanla kompüter arasında “danışıq” gedir
qrafik obrazlar vasitәsilә istifadәçilәrlә dialoq yaradır
onun vasitәsi ilә istifadәçi kompüterә әmrlәr verir, kompüter bu әmrlәri yerinә yetirir vә nәticәni istifadәçiyә
tәqdim edir

136 Multimediya texnologiyaları nәdir?

•

elektron cәdvәllәr
videotәsvirin formalaşma texnologiyası
obyektlәrin modellәrinin tәşkili, emalı vә sax lanması vә onların kompüter vasitәsilә tәsviri
kompüterlә mәtni, qrafik, audio vә video informasiyanın mübadilәsinin proqramtexniki tәşkili
videotәsvirin alın ması üçün proqram vasitәlәrinin tәşkili

137 Kompüter qrafikası nәdir?

•

avtomatlaşdırılmış verilәn lәr bankı
elektron cәdvәllәr
obyektlәrin modellәrinin tәşkili, emalı vә sax lanması vә onların kompüter vasitәsilә tәsviri
videotәsvirin alın ması üçün proqram vasitәlәrinin tәşkili
videotәsvirin formalaşma texnologiyası

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

•

icraçı
nәzarәtçi
idarәedici
yardımçı
intellektual

139 İnformasiya proseslәri nәyin ayrılmaz tәrkib hissәsidir?

•

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

140 İnformasiya texnologiyalarının öyrәnilmәsi nәyә imkan verir?

•

tәhsil sisteminin vә cәmiyyәtin mәdәni inkişafına
cәmiyyәtin informasiya resurslarını aktivlәşdirmәyә vә sәmәrәli istifadә etmәyә
informasiya proseslәrini optimallaşdırmağa vә avtomatlaşdırmağa
bütün cavablar doğrudur
insanlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәri tәmin etmәyә

141 Kompüter konfransları vә telekonfranslar istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax lan ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından
istifadә
informasiyanı almaq, saxlamaq vә şәbәkә üzrә oz partnyorlarına göndәrmә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә telefonla ötümә vә qәbul
müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkәlәrindәn
istifadә
cәdvәl şәklindә verilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
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142 Elektron tәqvim istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkәlәrindәn
istifadә
informasiyanı almaq, saxlama vә şәbәkә üzrә oz partnyorlarına göndәrmә
sәslә mәlumatın ötürülmәsi, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә telefonla ötümә vә qәbul etmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax lan ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından
istifadә
cәdvәl şәklindә verilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә

143 Cәdvәl prosessoru istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkәlәrindәn
istifadә
informasiyanı alma, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә
sәslә mәlumatı ötürmә,, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә telefonla ötümә vә qәbul etmә
cәdvәl şәklindә verilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax lan ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından
istifadә

144 Audiopoçt istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkәlәrindәn
istifadә
informasiyani alma, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә
cәdvәl şәklindә verilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
sәslә mәlumatı ötürmә, mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә telefonla ötümә vә qәbul etmә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax lan ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından
istifadә

145 Elektron poçt istifadәçiyә hansı imkanı verir?

•

cәdvәl şәklindә verilәnlәr üzәrindә çoxsaylı әmәliyyatları yerinә yetirmә
mәlumatı kompüterin klaviaturasında yığmaq әvәzinә telefonla ötümә vә qәbul etmә
müәyyәn problemi hәll edәn qrupun iştirakçıları arasında informasiya mübadilәsi üçün kompüter şәbәkәlәrindәn
istifadә
tәşkilat işçilәrinin iş qrafikinin sax lan ması vә idarә olunması üçün kompüterin daha bir şәbәkә variantından
istifadә
informasiyanı alma, saxlama vә şәbәkә üzrә göndәrmә

146 Hansı tip әmәliyyatlar fövqәladә xarakterli verilәnlәri özündә saxlayır?

•

Ümumi
Cәmlәyici
Fövqәladә
Xüsusi
Müntәzәm

147 Hansı tip әmәliyyatlar zamanı verilәnlәr xüsusi qruplarda birlәşdirilir, çeşidlәnir, aralıq vә son nәticәlәr
üçün ayrılmış sahәlәrә yazılır?

•

Ümumi
Fövqәladә
Müntәzәm
xüsusi
Cәmlәyici

148 Hansı tip әmәliyyatlar idarә edәnlәrin tәlәblәrinә görә vә ya şirkәtdә planlaşdırılmış hadisәnin baş
verdiyi zaman yaradılır?
Cәmlәyici
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•

Müntәzәm
Ümumi
Fövqәladә
Xüsusi

149 WWW nәdir?

•

Wide World Web
World Web Wide
Wide Web World
World Wide Web
Web World Wide

150 Uzaqlaşdırılmış kompüterlә qarşılıqlı tәsiri tәmin edәn xidmәt növüdür:

•

Skype
WAIS
Usenet
Archie
Telnet

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

•

әmәliyyat sistemi
proqram
verilәnlәr bazası
protokol
domen ünvan

152 Multimedia texnologiyaları .......... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

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

153 IPünvanları aparat ünvanlara çevirәn protokol hansıdır?

•

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

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

•

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

155 İnformasiyanı daxil etmә qurğusuna aid deyil:
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•

heç biri
skaner
klaviatura
printer
mouse

156 HTML nәdir?

•

protokol
kompüter şәbәkәsi
alqoritmik dil
hipermәtnlәri nişanlama dili
şәbәkә proqram tәminatı

157 Hansı qurğu informasiya daşıyıçısı deyil:

•

heç biri
insan
disk
saat
monitor

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

•

dinamik verilәnlәr bazası
verilәnlәr bazası
xüsusi formatlı fayl
predmet sahәsi
metaverilәnlәr

159 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sisteminin modeli deyil:

•

relyasiya
iyerarxik
obyektyönlü
şәbәkә
resurs

160 İnformasiya cәmiyyәtinin әlamәtinә hansı aiddir?

•

İnteqrasiya olunmuş paketlәr
Qlobal informasiya fәzasının tәşkili
İnformasiyanın ötürülmәsi vә istifadәçiyә çatdırılması
Hamısı
Qrafik obyektlәri olan sistemlәr

161 EHM lәr dә Elektron lampalar üzәrindә qurulmuş bütün hesablama maşınları neçәnci nәslә aid edilir?

•

5ci
2ci
3ci
1ci
4ci

162 Hansı qurğu informasiyanı yadda saxlayır?
monitor
heç biri
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•

mouse
disk
prosessor

163 İnformasiyanı әks etdirәn qurğu hansıdır?

•

sistem blok
heç biri
mouse
monitor
klaviatura

164 İnformasiyanı daxil etmә qurğusuna aid deyil:

•

skaner
mouse
heç biri
printer
klaviatura

165 Xarici yaddaş qurğusuna nә aid deyil?

•

qrafik kart
heç biri
disk
flәş kart
hard disk

166 Fayl hansı yaddaşda saxlanılır?

•

әmәli yaddaş
xarici yaddaş
keş yaddaş
heç birindә
daxili yaddaş

167 Resursun Webdә yerlәşdiyi ünvanı vә ya yeri göstәrir:

•

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

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

•

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

169 IP protorolunun funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

domen adlara xidmәt edir
IP ünvanları aparat ünvanlara çevirir
göstәrilmiş kompüterdә verilәnlәrin konkret әlavәlәrә çatdırılmasını tәmin edir
Paketlәrin bir kompüterdәn digәr kompüterlәrә daşınmasını tәmin edir
hipermәtnlәri ötürür
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170 Hipermәtn sәnәdlәrinin ötürülmәsi protokolu hansıdır?

•

FTP
HTTP
WWW
URL
POP3

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

•

DNS
IRC
FTP
ICQ
IMP

172 Faylların ötürülmәsi prosedurunu yetirәn hansı protokoldur?

•

IP
FTP
SMTP
POP3
TCP

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

•

IP
POP3
TCP
SMTP
FTP

174 Internet nәdir?

•

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

175 İnternet hansı tip şәbәkәyә aiddir?

•

regional
qlobal
lokal
korporativ
milli

176 İnternetә qoşulmuş hәr bir kompüterin hansı ünvanı olur?

•

ümumi
IP
fiziki
texniki
kanal

177 Birlәşmә tәlәb etmәyәn protokollarla ötürülәn paketlәrdir:
ünvan

•
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•

deytaqram
domen
brauzer
provayder

178 Ötürmәlәrin idarә olunması protokolu hansıdır?

•

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

179 İstifadәçinin deytaqramlarının ötürülmәsi protokolu hansıdır?

•

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

180 İnternetdә mәlumatların idarә olunması protokoludur:

•

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

181 Açıq arxitektura prinsipinın mahiyyәti nәdir?

•

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

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

•

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

183 Verilәnlәr bazası nәdir?

•

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

184 Hansı modeldә verilәnlәr cәdvәllәr şәklindә tәsvir olunur?

•

Heç bir
Relyasiya
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Şәbәkә
Obyektyönlü
İyerarxik

185 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemlәrinә (VBİS) aid deyil:

•

MS Access
Adobe Flash
FoxBase
dBase
Paradox

186 Verilәnlәr bazasını idarәetmә sisteminin modeli deyil:

•

obyektyönlü
resurs
relyasiya
iyerarxik
şәbәkә

187 İnformasiyanın mәnbәdәn qәbulediciyә verilmәsi prosesi necә adlanır?

•

informasiyanın qәbulu
nformasiyanın saxlanması
informasiyalaşma
informasiyanın emalı
informasiyanın ötürülmәsi

188 Mәtnin tәrcümәsi hansı prosesә aiddir?

•

informasiyanın axtarışı
informasiyanın toplanması
informasiyanın saxlanması
informasiyanın emalı
informasiyanın qәbulu

189 İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdir?

•

çıxış sәnәdi hazırlamaq
sorğuya cavab hazırlamaq
mәsәlә hәlli
qәrar qәbulu
informasiya hasil etmәk

190 İnformasiya proseslәri dedikdә, nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

yığılma, saxlanma, dәyişdirmә, ötürmә vә kodlaşdırma
alınma, qiymәtlәndirmә, kodlaşdırma, saxlama, emal, ötürmә
alınma, toplanma, saxlanma, dәyişdirmә, ötürmә vә istehlak
yığılma, kodlaşdırma, dәyişdirmә, dekodlaşdırma vә tәqdimetmә
yığılma, ötürülmә, saxlanma, emal vә istifadәçiyә çatdırılma

191 Mәtnin tәrcümәsi hansı prosesә aiddir?

•

informasiyanın axtarışı
informasiyanın qәbulu
informasiyanın emalı
informasiyanın toplanması
informasiyanın saxlanması
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192 İnformasiyanın qәbulu, emalı, saxlanması, ötürülmәsi prosesi nә adlanır?

•

axtarış
informasiyalaşdırma prosesi
informatika
informasiya proseslәri
fiziki proses

193 İnformasiyanın obyektdәn sәrt daşıyıcıya yazılması prosesi nә adlanır?

•

informasiyanın axtarışı
informasiyanın emalı
informasiyanın qәbulu
informasiyanın saxlanması
informasiyanın hesablanması

194 Lazımi informasiyanın tapılması prosesi necә adlanır?

•

informasiyalaşma
informasiyanın qәbulu
informasiyanın toplanması
informasiyanın axtarışı
informasiyanın saxlanması

195 İnformasiyanı ötürәn obyekt necә adlanır?

•

daşıyıcı
qәbuledici
ötürücü
mәnbә
informasiya

196 Әtraf alәmin hadisәlәri vә әşyaları haqqında mәlumat

•

informasiyalaşdırma
informasiya prosesi
bilik
verilәn
informasiya

197 Әgәr insan radioya qulaq asırsa informasiya mәnbәyi hansıdır?

•

heç biri
qulaq
radio
göz
insan

198 Әşyanın rәngi, ölçüsü, forması, hәcmi vә vәziyyәti haqqında informasiya

•

heç biri
dad informasiyası
taktil informasiya
qoxu informasiyası
vizual informasiya

199 İnformasiyanın qәbuluna görә növlәri
Şifahi, jest vә siqnallar vasitәsilә, yazılı
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•

cәdvәl, mәtn vә qrafik
heç biri
taktil, dad vә qoxu
vizual, sәsli taktil, dad vә qoxu

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

•

kriptoqrafiya
linqvistik tәminat
informasiya tәhlükәsizliyi
informasiya hüququ
informasiya tәminatı

201 Kod nәdir?

•

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

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

•

texniki
riyazi
proqram
hüquqi
informasiya

203 İnformasiya tәminatının strukturuna aid deyil:

•

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

204 İnformasiya tәminatının funksiyası deyil:

•

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

205 İnformasiya tәhlükәsizliyinin konseptual modelinә aiddir:

•

müdafiә mәqsәdlәri
informasiyanin emalı
texniki tәminat
informasiya sistemlәri
çıxış istiqamәtlәri

206 İnformasiya tәhlükәsizliyinin konseptual modelinә aid deyil:
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•

hәmlә mәnbәlәri
hәmlә obyektlәri
müdafiә vasitәlәri
informasiya sistemi
informasiya mәnbәlәri

207 ...  şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin informasiya sahәsindә hәyati әhәmiyyәtli maraqlarının müdafiә
olunma vәziyyәtidir.

•

autentifikasiya
informasiya hüququ
identifikasiya
informasiya tәhlükәsizliyi
kriptologiya

208 Kriptoqrafiya nәdir?

•

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

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

•

hüquqi tәminat
riyazi tәminat
informasiya tәminatı
proqram tәminatı
texniki tәminat

210 Home vә End düymәsinin iş prinspi nәdir?

•

Kursorun növbәti tabulyasiya mövqeyinә qәdәr bir dәfәyә bir neçә mövqe sağa yerdәyişmәsini tәmin edir
Mәtn üzrә uyğun olaraq bir sәhifә (bir ekran) geri vә irәli yerdәyişmәsini tәmin edir
Cari anda ekranda görünәn informasiyanın çap edilmәsini tәmin edir.
Kursorun uyğun olaraq sәtrin birinci vә sonuncu mövqeyinә yerdәyişmәsini tәmin edir
Yuxarı registri tәsbit edir, sәtir hәrflәri әvәzinә baş hәrflәrin daxil edilmәsini tәmin edir

211 Ötürmә zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir?

•

siqnal formasından sәs formasına
analoq formasında diskret formaya
heç bir formaya çevrilmir
siqnal formasından video formasına
rәqәm formasından simvol formasına

212 Bir hәrfi kodlaşdırmaq üçün neçә bit informasiya lazımdır?

•

2 bit
1 bit
32 bit
16 bit
8 bit

213 Beynәlxalq kodlaşdırma sistemi necә adlanır?
ANSI
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•

UNICOD
ASCII
Milli COD
Kodlar cәdvәli

214 Klassik arxitekturada funksional bloklar öz aralarında necә adlanan şinlә әlaqәlәndirilir?

•

kontrollerlәr
sistem magistralı
şin
magistral
blok

215 Aşağıdakılardan hansı informasiyanı digәr obyektlәrdәn fәrqlәndirәn xassә deyil:

•

Tamlıq
Obyektivlik
Dәqiqlik
Aidlik
Aktuallıq

216 Komputerlәrin әsas siniflәri hansılardır?

•

Әmәli YQ vә xarici YQ.
Elektron vә Elektromexaniki
Hesabmәntiq vә İdarәetmә
Rәqәmli vә analoq
Fonneyman vә qeyrifonneyman

217 Komputerlәrin neçә әsas sinfi mövcuddur?

•

4
3
6
5
2

218 Başvermә dövriliyinә görә informasiyanın növü deyil:

•

aylıq
İllik
günlük
hәftәlik
saatlıq

219 İnformasiya texnologiyaları sözündә neçә bayt vardır?

•

24 bayt
27 bayt
193 bayt
25 bayt
192 bayt

220 İnformasiya alınması, saxlanması, ötürülmәsi, çevrilmәsi vә emala hansı ümumi anlayışla ifadә edilir?

•

informasiyanın ötürülmәsi
informasiyanın verilmәsi
informasiyanın işlәnmәsi
informasiya proseslәri
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informasiyanın saxlanması

221 Gbit nәyә bәrәbәrdir ?

•

1000 Kbayt
218 bit
10 bit
1000000 bayt
2^30 bit

222 Takt tezliyinin ölçü vahidi

•

Takt siqnalı
Kbayt
takt vahidi
Meqahers
Vatt

223 Bir bit nәyә bәrabәrdir?

•

1 vә 0
2
0.0
0 vә ya 1
1.0

224 Simvol tipli verilәnlәrin tәsviri üçün yaddaşda nә qәdәr yer ayrılır?

•

1mbayt
1kbayt
1 bit
1 bayt
1terrobayt

225 İnformasiya ikilik say sisteminә vә әksinә necә çevrilir

•

Avtomatik olaraq
Xüsusi lüğәtlәr vasitәsilә
Monitor tәrәfindәn
İstifadәçi tәrәfindәn
Disklәr vasitәsilә

226 İnformasiyanın әsas xassәlәri?

•

obyektivlik, subyektivlik, ikilik;
ikilik, sәkkizlik, onluq, onaltılıq
doğruluq, tamlıq , konkretlik, yararlılıq;
doğruluq, aktuallıq,obyektivlik , yararlılıq, tamlıq, adekvatlıq
aktuallıq, doğruluq, ilkinlik, sonluluq, dövrülük;

227 İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdir?

•

mәsәlә hәlli
qәrar qәbulu
sorğuya cavab hazırlamaq
çıxış sәnәdi hazırlamaq
informasiya ilә iş etmәk

228 İnformasiya texnologiyasının emal obyekti nәdir?
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•

10luq әdәd
16lıq әdәd
2lik әdәd
verilәn
8lik әdәd

229 İnformasiya hәcminin әn kiçik vә әn böyük ölçü vahidi hansılardır??

•

kilobayt vә meqabayt
bit vә terabayt
bayt vә terabayt
bit vә zetabayt
bayt vә giqobayt

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

33/98

21.12.2016

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

•

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

235 Websәhifәni yaratmaq üçün istifadә olunan redaktorları seçin. 1.Dream Weaver. 2.Netscape Composer.
3.MS FrontPage. 4.MS Access. 5.MS Power Point

•

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

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

•

Telnet
IP
ICQ
Usenet
Skype

237 ICQ .....

•

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

238 DNS nәdir?

•

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

239 Poçt proqramı vә poçt serveri ilә әlaqә üçün hansı ötürülmә protokollarından istifadә olunur?

•

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

240 Elektron poçt işarәsi hansıdır?
$
%
&
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•

#
@

241 Prosessor informasiyanı necә emal edir?

•

redaktorda
8lik say sistemindә
10lik say sistemindә
2lik say sistemindә
16lik say sistemindә

242 Fәrdi kompyuterlәrdә zamanın bölünmәsi necә adlanır?

•

eyni mәsәlәlәik
adı yoxdu
mәsәlә hәlli
çoxmәsәlәlik
bir mәsәlәlik

243 Verilmiş mәsәlәlәrdәn hansıları real zamanda hәyata keçirmәk lazımdır:

•

mәktubun çap olunması;
heç biri
gәlәn il üçün iqtisadiyyatın vәziyyәtini proqnoz edәn proqramın yerinә yetirilmәsi;
klaviaturadan daxil olunmuş simvolların ekranda tәsviri;
kompyuter oyunu

244 Fәrdi kompüterin әsas hissәlәri hansılardır?

•

sistem bloku, monitor, klaviatura vә mış
sistem bloku, monitor, klaviatura, mış, printer vә skaner
sistem bloku, monitor, klaviatura, mış, printer, skaner vә modem
sistem bloku, monitor, klaviatura, mış vә printer
sistem bloku, monitor vә klaviatura

245 EHM neçә nәslә bölünür?

•

3
4.0
1.0
5.0
2.0

246 Kompüter vә telefon arasında rәqәmli elektron siqnalını analoq siqnalına vә ya әksinә çevirәn qurğu?

•

heç biri
hub
Modem
prosessor
server

247 İnternetdә istifadәçini tәmin edәn tәşkilat necә asdlanır?

•

domen
heç biri düz deyil
provayder
server
host
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248 İlk Fәrdi kompüterin yaranma tarixi

•

1988.0
1981.0
1964
1999.0
1974

249 Müasir komputerlәrin әsas arxitekturası kim tәrәfindәn verilib?

•

Ada Avqusta
Fortran
Con Fon Neyman
Şennon
Paskal

250 Multimedia texnologiyaları .......... üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

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

251 ......әn mürәkkәb riyazi hesablamalar, o cümlәdәn, sürüşәn nöqtәli әmәliyyatlar üçün әlavә blokdur.
Qrafiki vә multimedialı proqramlarla işlәdikdә soprosessordan istifadә edilir.

•

Keşyaddaş
sadә prosesor
Verilәnlәr şini
Soprosessor
Prosessorun nüvәsi

252 .......әsas hesablama qurğusu deyilir. Mәhz burada prosessora daxil olan bütün verilәnlәr üzәrindә emal
prosesi yerinә yetirilir;

•

Keşyaddaş
Soprosessor
sadә prosesor
Verilәnlәr şini
Prosessorun nüvәsi

253 Ana kartın üzәrindә kompütürin hansı komponenti yerlәşmir?

•

xaricetmә interfeyslәrinin kontrolleri
RAM
prosessor
flәş kart
ROM

254 Qida bloku kompüterin hansı әsas hissәsindә yerlәşir?

•

monitor
yaddaş
disk
sistem blok
klaviatura

255 Kompüterin necә әsas hissәsi var?
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•

2.0
5.0
4.0
3.0
1.0

256 Yaddaş nә üçündür?

•

İnformasiyanı emal etmәk üçün;
İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün;
İnformasiyanı çap etmәk üçün;
İnformasiyanı tәsvir etmәk üçün;

257 İnformasiya uzaq mәsafәlәrә nәlәrlә ötürülür?

•

ötürülmür
rabitә kanalları ilә
makler
sәs
kabel

258 Kompyuterin iş seansına başlaması zamanı test proqramı harada yerlәşir?

•

KEŞ
ROM
FDD
RAM
HDD

259 Printerin çap etmә sıxlığının ölçü vahidi?

•

taktların sayı
1 düyümә düşәn nöqtәlәrin sayı(dpi)
1 saniyәdә çap edilәn simvollar
tezlik
san әrzindә çap edilәn vәrәqlәrin sayı

260 Matris çap qurğularının başlığı neçә iynәdәn ibarәt olur?

•

7,14,21
9,18,24
5,12,25
4,7,24
3,6,9

261 Kompüterin qida bloku harda yerlәşir?

•

adapter
sistem blok
klaviatura
monitor
mouz

262 Skaner nәdir?

•

proqramlaşdırma dili
kağız üzәrindәki mәlumatı kompüterә daxil edәn qurğu
informasiya emal edәn qurğu
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çap qurğusu
unversal kod

263 Mәrkәzi prosessor qısa necә yazılır?

•

CMOS
RAM
DVD
ROM

264 hansı komputer qurğusu deyil?

•

klaviatura
HTML
monitor
mouse
sistem blok

265 Daimi yaddaş mikrosxemlәri neçә cür olur?

•

6
2
4
3
5

266 Şin nәdir?

•

xarici qurğularla mәlumat mübadilәsini tәmin edir.
girişçıxış qurğuları arasında verilәnlәrin vә idarә siqnallarının ötürülmәsini tәmin edәn mәftillәr yığımı
verilәnlәrin emalını, ötürülmәsini tәmin edir
girişçıxış qurğularını mәrkәzi prosessorla әlaqәlәndirmәk
xarici qurğuların idarә edilmәsini tәmin edir

267 Print Screen düymәsinin iş prinspi nәdir?

•

Kursorun uyğun olaraq sәtrin birinci vә sonuncu mövqeyinә yerdәyişmәsini tәmin edir.
Cari anda ekranda görünәn informasiyanın çap edilmәsini tәmin edir
Kursorun növbәti tabulyasiya mövqeyinә qәdәr bir dәfәyә bir neçә mövqe sağa yerdәyişmәsini tәmin edir
Mәtn üzrә uyğun olaraq bir sәhifә (bir ekran) geri vә irәli yerdәyişmәsini tәmin edir
Yuxarı registri tәsbit edir, sәtir hәrflәri әvәzinә baş hәrflәrin daxil edilmәsini tәmin edir

268 Klaviaturada neçә klaviş olur?

•

108/112
102/104
108/110
104/106
108/111

269 Faylı kopyalamaq mәqsәdilә klaviaturada hansı düymәlәrdәn istifadә olunur?

•

hec biri
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+X
Ctrl+Z

270 Printer haqqında biri yalnış fikir hansıdır?
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•

qurğudur
Çap qurğusudur
Komputerә mәlumatı daxil edәn qurğulardan biridir
Simvollu printerlәr sәtrdәki ayrıayrı simvolları bütöv şәkildә çap başlığına ötürür
Kağız üzәrindә şәklin qeyd edilmәsinә görә printerlәr 2 cür olur

271 Aşağıdakılardan hansı informasiyanın çap qurğusudur?

•

Printer
Joystik
Mikrofon
Mouse
Klaviatura

272 Aşağıdakılardan hansı informasiya daxil etmә qurğusu deyil?

•

Mikrofon
Mouse
Joystik
Printer
Klaviatura

273 Çap qurğusu olmayan hansıdır?

•

hamsı
3d printer
Printer
Plotter
Klaviatura

274 Müasir kompüterlәrin funksional imkanlarını nә tәyin edir? 1. işlәmә sürәti; 2. mәhsuldarlıq; 3.
kompüterin istismar etibarlığı; 4. rabitә kanallarına vә şәbәkәyә qoşulma imkanı; 5. maşın әmrlәrinin
strukturu vә sistemi.

•

2,3,4
1,3,4
1,2,3
Bütün cavablar doğrudur
2.4

275 Yaddaşın funksiyasıdır :1) digәr qurğulardan informaiyanın qәbul edilmәsi, 2) hesab vә mәntiq
әmәllәrinin yerinә yetirilmәsi yolu ilә verilmiş proqrama görә verilәnlәrin emal edilmәsi, 3) informasiyanın
yadda saxlanılması, 4) maşının digәr qurğularına sorğu әsasında informasiyanın ötürülmәsi, 5) kompüter
qurğularının işinin proqramla idarә olunması

•

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

276 Kompüter videosisteminin üç komponenti bunlardan hansılardı:1) monitor , 2)optik disk, 3) proqram
tәminatı (videsistemin drayverlәri), 4)videoadapter, 5)disketlәr

•

2, 3, 4
1, 2, 5
3, 4, 5
1, 3, 4
1, 2, 3
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277 Sistem blokuna gәrginliyin ötürülmәsi üçün nәzәrdә tutulan qurğu hansıdır?

•

PCMCİA (PC card)
qida bloku
HDMİ
SVideo portu
cardreader

278 Klaviaturanın göstәrilәn düymәlәrindәn hansı funksional düymә deyil ?

•

F3
F2
Ctrl
F1
F5

279 Skanerin funksiyası?

•

İnformasiyanı digәr qurğulara ötürmәk
İnformasiyanı uzun müddәt yadda saxlamaq
İnformasiyanın surәtini çıxarıb kompyuterә daxil etmәk
İnformasiyanı çapa vermәk
İnformasiyanı çoxaltmaq

280 BİOS harada yerlәşir?

•

әmәli yaddaşda
xarici yaddaşda
keş yaddaşda
daimi yaddaşda
video yaddaşda

281 Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

Uzun mәddәtә  qeyri müәyyәn vaxta
kompüter sönәnә kimi
faylla işlәmә müddәtindә
yadda saxlamır
5 saat

282 Klaviaturanın göstәrilәn düymәlәrindәn hansı funksional düymәdir ?

•

Ctrl
Alt
F2
Shift
CapsLock

283 Printer nә üçündür?

•

İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün;
İnformasiyanı daxil etmәk üçün.
İnformasiyanı tәsvir etmәk üçün
İnformasiyanı çap etmәk üçün
İnformasiyanı emal etmәk üçün;

284 Monitordan hansı istiqamәtdә şualanma daha çoxdur?
ekrandan aşağıya

•
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•

ekrandan arxaya
ekranın önünә
ekrandan yuxarıya
şüalanma yoxdu

285 Proqram nәdir?

•

müәyyәn mәsәlәni kompüterdә hәll etmәk üçün qaydalardır
proqramçı ilә hesablama sisteminin әlaqәlәridir
heç biri
әmrlәrin nizamlanmış ardıcıllığıdır
qurğuların işlәmәsi üçün tәlimatlardır

286 Printer nәdir?

•

informasiyanı ötürәn qurğudur
informasiyanı emal edәn qurğu
informasiyanı yaddaşa daxil edәn qurğudur
informasiyanı kağıza çap edәn qurğudur
informasiyanı çapdan sonra saxlayan qurğudur

287 Monitorun әsas tәyinatı nәdir?

•

verilәnlәrin emalı
verilәnlәrin silinmәsi
verilәnlәrin saxlanması
verilәnlәrin vizual tәqdimatı
verilәnlәrin ötürülmәsi

288 Fәrdi kompüterin әsas qurğuları hansılardır?

•

sistem bloku, BİOS, printer, lazer diski
klaviatur, optik disk, maqnit lenti, strimmer
monitor, plotter, prossesor, SDROM
sistem bloku, monitor, klaviatur
printer,monitor

289 .....videoverilәnlәri (mәtn vә qrafika) emal edәn vә monitorun işini idarә edәn elektron plata

•

HDD
CD
FM
Videoadapter
RAM

290 Çap qurğusu ...

•

hard disk
monitor
klavitura
plotterlәr
sistem blok

291 Çap qurğusu ...

•

sistem blok
hard disk
klavitura
printer
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monitor

292 .....— informasiyanı vizual әks etdirәn (mәtn, cәdvәl, şәkil, çertyoj vә s. şәklindә) qurğudur.

•

printer
hard disk
klavitura
Monitor
sistem blok

293 ......aşağı sürәtli vә batareyadan minimal enerji işlәdәn yaddaşd

•

RAM
CD
FM
HDD
CMOS RAM

294 .......— kompyuter qoşulduqdan sonra qurğuların avtomatik test edilmәsi vә әmәliyyat sisteminin әmәli
yaddaşa yüklәnmәsi üçün nәzәrdә tutulan proqramların yığımıdır.

•

RAM
CD
FM
BIOS
HDD

295 ....— yalnız oxunma üçün olan yaddaş) enerjidәn asılı olmayan yaddaşdır, heç vaxt dәyişmә tәlәb
etmәyәn verilәnlәrin saxlanması üçün istifadә edilir

•

HDD
ROM
FM
CD
RAM

296 ......sahәsi 56 kvadrat santimetr olan düzbucaqlı formalı nazik kristallı silisium lövhәdir.

•

mikroprosessor
Keşyaddaş
sadә prosesor
Prosessorun nüvәsi
Soprosessor

297 ......informasiya magistralı olub, onun sayәsindә prosessor kompyuterin digәr qurğuları ilә verilәnlәr
mübadilәsini apara bilir

•

Prosessorun nüvәsi
Soprosessor
Keşyaddaş
Verilәnlәr şini
sadә prosesor

298 ......bufer yaddaşı olub, verilәnlәr üçün yığıcı rolunu oynayır
Prosessorun nüvәsi
Soprosessor
Verilәnlәr şini
sadә prosesor

•
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•

Keşyaddaş

299 Fәrdi kompyuterin texniki avadanlıqları hansı termin ilә ifadә olunur?

•

HDD
Software
DVD
CD
Hardware

300 BİOS harada yerlәşir?

•

xarici yaddaşda;
diskdә;
ana platadan
әmәli yaddaşda
daimi yaddaşda

301 Xarici yaddaşa informasiya haradan yazılır?

•

klaviaturadan
ana platadan
prossordan
әmәli yaddaşdan
modemdәm

302 Printer nә üçündür?

•

İnformasiyanı daxil etmәk üçün;
İnformasiyanı emal etmәk üçün;
İnformasiyanı tәsvir etmәk üçün;
İnformasiyanı çap etmәk üçün;
İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

303 Klaviatura nә üçündür?

•

İnformasiyanı çap etmәk üçün;
İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün;
İnformasiyanı emal etmәk üçün;
İnformasiyanı tәsvir etmәk üçün;

304 Monitor nә üçündür?

•

İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
İnformasiyanı tәsvir etmәk üçün;
İnformasiyanı daxil etmәk üçün;
İnformasiyanı emal etmәk üçün;

305 Verilәnlәri müvәqqәti saxlamaq üçün istifadә olunan yaddas:

•

xarici yaddaş
mikrosxemlәr dәsti (cipset);
disk
әmәli (operativ) yaddaş
daimi yaddaş;

306 SoftWare nәdir?
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•

texniki tәminat
düz cavab deyil
idarәetmә tәminatı
proqram tәminatı
tәhlükәsizlik tәminatı

307 HardWare nәdir?

•

düz cavab deyil
proqram tәminatı
tәhlükәsizlik tәminatı
texniki tәminat
idarәetmә tәminatı

308 HDD nәyi göstәrir?

•

diskovod
yaddaş
disket
sәrt disk
flaşh

309 Giriş sxemlәrinә aiddir

•

rtf
http
fpp
pdf
html

310 ……...ana plata uzәrinde mikroprosessorla әmәli yaddas arasında yerlәşir.

•

Portlar
Keşyaddaş
xarici yaddaş
BIOS
CMOS

311 Mikroprossorlar neçәnci ildә yaradılıb?

•

1966.0
1972.0
1971.0
1970.0
1969

312 Texniki tәminata aid deyil?

•

idarәetmә
Kompüter strukturu
yaddaş
girişçıxış tәşkili
әmәliyyat sistemi

313 Әmәli yaddaş qısa necә yazılır?

•

CPU
ROM
RAM
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DVD
CMOS

314 Müasir kompüterlәrin funksional imkanlarını aşağıdakılar tәyin edir: 1) bütün daxili yaddaş qurğularının
nomenklaturası, 2) fәrdi alıcılar üçün mümkün olan qәdәr ucuz olması 3) proqram tәminatının mövcudluğu
vә onun funksional imkanları, 4) bütün xarici yaddaş qurğularının nomenklaturası, 5) әmәliyyat sisteminin
rahat vә sadә interfeysә malik olması

•

1.3
2.3
1,3,4
1.2
2.5

315 Fәrdi kompüterlәrdә әmәliyyatçı sistemlәr hansı idarә proqramlarından ibarәtdir: 1)texniki xidmәt
proqramlarının idarәsi, 2) tapşırıqların idarәsi , 3)mәsәlәlәrin idarәsi, 4) verilәnlәrin idarәsi

•

2,3,4
1.2
2.4
2.3
1.3

316 Şırnıqlı printerlәrin işlәmә prinsipi başqa printerlәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

çap başlığı mürәkkәblә doldurulur
boya tozları xüsusi qurğu vasitәsi ilә silindirin üzәrinә sәpilir
çoxlu sayda fotodiodlardan istifadә edilir
sәtrdәki ayrıayrı simvolları bütöv şәkildә çap başlığına ötürür
Çap başlığı ilә kağız arasında rәngli lent olur.

317 Aşağıdakılardan hansı CRT monitorun әsas elementidir?

•

Maye kristallar.
Lüminoforun nöqtәlәr
Piksellәrin mәrkәzlәri
Elektronşüa borusu
Elektron cәrәyanı

318 Tipik sәrt disklәrin әsas komponentlәrinә aid deyil

•

Şpindel mühәrriki.
Mәlumatların itmәsi
Oxuma/yazma başlıqları
Disk lövhәlәri
Başlıqların mövqeyini dәyişәn mexanizm

319 Faksmodem nәyә deyilir?

•

Verilәnlәrin saxlanılması üçün yeni qurğu hazırlanmasına.
Verilәnlәri faks kimi ötürә vә ala bilәn modemә
İnformasiya daşıyıcısına
Telefon şәbәkәsi ilә tәsvirin faksimil ötürülmәsinә
Kompyuter dünyasında verilәnlәrin saxlanılması üçün әsas qurğuya

320 Modemlәr neçә yerә bölünür?

•

6.0
3
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4
2
5.0

321 Hansı internetә qoşulma üsullarından deyil:

•

DialUp bağlantısı
DNS vasitәsilә bağlantı
Birbaşa xәtt vasitәsilә bağlantı
Mobil rabitә vә internet
Simsiz internet bağlantısı

322 RAM tutumu nә ilә ölçülür?

•

proqramla
faylla
GB
әmrlә
hamısı doğrudur

323 Әmәli yaddaşın tutumu nә ilә ölçülür?

•

hamısı doğrudur
GB
әmrlә
proqramla
faylla

324 Әmәli yaddaşın tutumu nә ilә ölçülür?

•

hamısı doğrudur
MB
әmrlә
proqramla
faylla

325 Әmәli yaddaşın tutumu nә ilә ölçülür?

•

hamısı doğrudur
KB
әmrlә
proqramla
faylla

326 Әmәli yaddaşın tutumu nә ilә ölçülür?

•

hamısı doğrudur
baytla
әmrlә
proqramla
faylla

327 …. – Fәrdi kompyuterlәrin әsas lövhәsi sayılır. Onun üzәrindә әmәli yaddaş, Keşyaddaş, çıxış/giriş
kontrelleri,CMOS, BİOS, Chipset mikrosxemlәri yerlәşir.

•

Qida bloku
Ana plata
Şin
Controller
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System blok

328 Apparat vasitәlәrini seçin: 1. Kompyuter strukturu; 2. Әmәliyyat sisemi; 3. İdarәetmә; 4. Tәtbiqi
proqram tәminatı; 5. Yaddaşın tәşkili; 6. Proqramlaşdırma dillәri.

•

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

329 Prosessoru seçdikdә, ilk növbәdә nәyә fikir verilmәlidir ? 1. İstehsalçı firmaya; 2. Ölçüsünә; 3. Hansı
tezlikdә işlәmәsi; 4. Hansı nәslә mәxsus olması.

•

Hamısına
1,3,4
2.4
1,2,3
2,3,4

330 Hansı tip kompyuterlәrin sistem blokları monitorla bir korpusda quraşdırılır?

•

Midi tower
Monoblock
Slimeline
Deskop
Mini tower

331 Yaddaşın funksiyalarını seçin: 1. kompyuter qurğularının işinin proqramla idarә olunması; 2. digәr
qurğulardan informasiyanın qәbul edilmәsi; 3. hesab vә mәntiq әmәllәrinin yerinә yetirilmәsi yolu ilә
verilmiş proqrama görә verilәnlәrin emal edilmәsi; 4. informasiyanın yadda saxlanması; 5. maşının digәr
qurğularına sorğu әsasında informasiyanın ötürülmәs

•

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

332 Prosessorun funksiyalarını seçin: 1. kompyuter qurğularının işinin proqramla idarә olunması; 2. digәr
qurğulardan informasiyanın qәbul edilmәsi; 3. hesab vә mәntiq әmәllәrinin yerinә yetirilmәsi yolu ilә
verilmiş proqrama görә verilәnlәrin emal edilmәsi; 4. informasiyanın yadda saxlanması; 5. maşının digәr
qurğularına sorğu әsasında informasiyanın ötürülmәsi

•

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

333 Lüminaforun 3 әsas rәngi hansıdır?

•

bәnövşәyi qırmızı sarı göy
göy qırmızı yaşıl
göy qırmızı sarı
qırmızı sarı yaşıl
göy qırmızı bәnövşәyi

47/98

21.12.2016

334 Plug vә Play rejimini dәstәklәyәn vә Bu Mastering prinsipinә (kompüterdә eyni zamanda iki mәsәlәnin
yerinә yetirilmәsinә imkan verir) malik şin hansıdır?

•

heç biri
PCİ
AGP
İSA
PCİ ExpreSS

335 LCD monitorlarının qoşulması üçün istifadә olunan videokartın rәqәmsal portu hansıdır?

•

SVideo portu
DVİ portu
USB portu
HDMİ portu
PC card portu

336 Kompüterdәn analoq videosiqnalı adi televizora vә müasir monitora ötürmәk mәqsәdilә istifadә olunan
port hansıdır?

•

SVideo portu
HDMİ portu
USB portu
DVİ portu
PC card portu

337 Paralel prosessorlu arxitektutaya malik kompyuterin iş prinsipi necәdir?

•

Burada hәr kompüter klassik arxitekturaya malikdir
Burada bir neçә HMQ bir İQ nun idarәi altında işlәyir
Burada paralel olaraq bir mәsәlәnin bir neçә fraqmenti yerinә yetirilә bilәr
Burada hesablama sistemlәrinә daxil olan bir neçә prosessor ümumi yaddaşa malik olmayıb hәr birinin öz әmәli
yaddaşı var
Burada bütün funksional bloklar öz aralarında sistem magistralı adlanan ümumi şinlә әlaqәlәndirilir

338 Sistem blokunda yerlәşәn, riyazi, mәntiqi әmәliyyatları yerinә yetirәn qurğu hansıdır?

•

hard disk
Әmәli yaddaş
daxili yaddaş
Prosessor
qida bloku

339 Әmәli yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

yadda saxlamır
informasiyanı yaddaşa yazanda
informasiyanı silәndә
kompüter işlәdiyi müddәtdә
kompüteri söndürәndә

340 Müştәriserver arxitekturasında sever nәdir?

•

şәbәkә resursunu sifariş edәn proqram
şәbәkә resursunu istifadә edәn proqram
şәbәkә resursunu tәnzimlәyәn proqram
şәbәkә resursunu planlaşdıran proqram
şәbәkә resursunu idarә edәn proqram
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341 Lokal kompüter şәbәkәsi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

bir müәssisәdә yerlәşәn kompüterlәri birlәşdirәn şәbәkә
konkret rәhbәrliyi olan kompüter şәbәkәsi
adi telefon rabitәsinә әsaslanan kompüter şәbәkәsi
12 kmlik mәsafәdә yerlәşәn kompüterlәri birlәşdirәn şәbәkә
mәhdud mәkanda yerlәşәn vә digәr şәbәkәyә çıxışı olan kompüter şәbәkәsi

342 Modem nәdir?

•

texniki qurğudur
şәbәkә protokoludur
Heç biri düz deyil
poçt proqramıdır
internet serveridir

343 Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

Operativ yaddaşın hәcmi;
Prosessor.
Takt tezliyi;
Mәrtәbәlilik;
Klaviatura;

344 Skanerin әsas funksiyası nәdir?

•

heç biri
mәtnlәri çap etmәk
әlyazı informasiyaları kompüterә daxil etmәk
qrafik informasiyaları kompüterә daxil etmәk
informasiyanın surәtini çıxarmaq

345 Prosessor nәdir?

•

ötürücü qurğudur
hesablayıcı qurğudur
axtarış qurğusudur
mikrosxemdir
yaddaş qurğusudur

346 "Vinçester" hansı qurğuya deyirdilәr?

•

WİFİ
CD
ROM
HDD
RAM

347 Sәrt disk hansıdır?

•

RAM
CD
ROM
HDD
WİFİ

348 optik disk hansıdır?

•

DVDRW
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RAM
WİFİ
HDD
ROM

349 optik disk hansıdır?

•

WİFİ
CDRW
HDD
RAM
ROM

350 optik disk hansıdır?

•

HDD
ROM
DVD
RAM
WİFİ

351 optik disk hansıdır?

•

RAM
WİFİ
HDD
ROM
CD

352 .....— telefon şәbәkәsi ilә tәsvirin faksimil ötürülmәsi qurğusudur.

•

Faks
— telefon şәbәkәsi ilә tәsvirin faksimil ötürülmәsi qurğusudur.

353 ........— telefon rabitә xәtlәri ilә kompyuter verilәnlәrinin böyük mәsafәlәrә ötürülmәsi üçün qurğudur

•

Printer
monitor
Modem
sistem blok
hard disk

354 ......kompyuterә informasiyanı daxil etmәk vә idarә edici siqnalları vermәk üçün qurğudur.

•

Printer
monitor
hard disk
sistem blok
Klaviatura

355 ........ mobil rabitә şәbәkәlәrindә mәlumatların simsiz paket şәklindә ötürülmәsi texnologiyasıdır

•

Bluetooth
WİFİ
HDD
RAM
GPRS
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356 ....... Kompyuterlәrin şәbәkәyә birlәşdirilmәsi vә yaxud İnternetә qoşulması üçün müasir simsiz
texnologiyadır

•

HDD
Bluetooth
ROM
WİFİ
RAM

357 Bluetooth hansı mәsafәdә aktivdir?

•

1 km
400 m
200 km
200 m
600 km

358 .......— simsiz fәrdi şәbәkәlәrin (ing. Wireless personal area network, WPAN) istehsal spesifikasiyasıdır.

•

ROM
WİFİ
HDD
RAM
Bluetooth

359 İnterfeyslәrin uyğunlaşması üçün periferiya qurğuları şinә nә ilә qoşulur?

•

kuller
şin
qurğu
kontrollerlәri (adapterlәr) vә portlar
şnur

360 ROM nәdir?

•

video yaddaş
küş yaddaş
xarici yaddaş
әmәli yaddaş
daimi yaddaş

361 DDR3 SDRAM nәdir?

•

küş yaddaş
xarici yaddaş
daimi yaddaş
әmәli yaddaş
video yaddaş

362 DDR SDRAM nәdir?

•

küş yaddaş
video yaddaş
xarici yaddaş
daxili yaddaş
әmәli yaddaş

363 SRAM nәdir?
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•

küş yaddaş
xarici yaddaş
daxili yaddaş
әmәli yaddaş
video yaddaş

364 DRAM nәdir?

•

daxili yaddaş
xarici yaddaş
küş yaddaş
video yaddaş
әmәli yaddaş

365 RAM nәdir?

•

daxili yaddaş
xarici yaddaş
küş yaddaş
video yaddaş
әmәli yaddaş

366 Kuler (cooler) nәdir?

•

ana plata
qida bloku
monitor
sistem blok
prosessor kristalının sәthi üzәrindә yerlәşdirilәn xüsusi soyuducudur

367 Universal prosessorlar harda istifadә edilir?

•

monitorlarda
netbuklarda (netbook)
mobil telefonlarda
ev şәraitindә
EHMdә

368 Mobilofis prosessorları harda istifadә edilir?

•

monitorlarda
netbuklarda (netbook)
mobil telefonlarda
noutbuklarda (notebook), ofis vә ev kompyuterlәrdә
EHMdә

369 Mobil prosessorlar harda istifadә edilir?

•

notbookda
kompüterdә
monitorlarda
EHMdә
netbuklarda (netbook) vә mobil telefonlarda

370 AMD kampaniyaları prosesorların necә modifikasiyasını mütlәq istehsal etmәlidir?

•

1.0
5
4.0
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3
6.0

371 prosessorun sürәti nә ilә müәyyәn edilir?

•

«Vurma әmsalı»
takt tezliyi
şinin tezliyi
Prosessorun dәrәcәsi
yaddaş ölçüsü

372 Prosessorun nәsillәri birbirindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

işlәmә sürәti
hazırlama texnologiyası
hamsı daxildir
arxitektura
keyfiyyәt

373 64 mәrtәbәli prosessorla işlәmәk üçün әmәliyyat sistemi necә mәrtәbәli olmalıdır?

•

2.0
64
16.0
32
8.0

374 Bu gün Prosesorlar necә mәrtәbәlidir?

•

2.0
64
16.0
32
8.0

375 ......onun tәrkibindә olan registrlәrin uzunluğu ilә bağlıdır

•

ana plata tezliyi
Prosessorun dәrәcәsi
«Vurma әmsalı»
Prosesorun tezliyi
şinin tezliyi

376 «Vurma әmsalı» nәdәn asılıdır?

•

şindәn
prosesordan
tezlikdәn
ana platadan
nüvәdәn

377 Prosessorun takt tezliyi necә hesablanır?

•

10*«Vurma әmsalı»
şinin tezliyi*«Vurma әmsalı»
«Vurma әmsalı»na bәrabәrdir
şinin tezliyinә bәrabәrdir
şinin tezliyi*10
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378 ......özünә mәxsus informasiya magistralı olub, ana karta qoşulan prosessoru, әmәli yaddaşı, videokart
kimi bütün qurğuları әlaqәlәndirir

•

sadә prosesor
Şin
Soprosessor
Keşyaddaş
Prosessorun nüvәsi

379 Takt tezliyinin ölçü vahidi

•

bit
QHs
V
A
bayt

380 Takt tezliyinin ölçü vahidi

•

bit
MHs
V
A
bayt

381 Takt tezliyinin ölçü vahidi

•

bit
Hs
V
A
bayt

382 AMD şirkәti nә istehsal edir?

•

hard disk
prosesor
ana plata
RAM
printer

383 Prossesoru seçdikdә nәyә fikir vermәk lazımdır?

•

hәr hansı birinә
hamsına
tezliyә
İstehsalçı firmaya
hansı nәslә mәxsus olmasına

384 Prossesoru seçdikdә nәyә fikir vermәk lazım deyil?

•

hәr şeyә
ölçüsünә
tezliyә
İstehsalçı firmaya
hansı nәslә mәxsus olmasına

385 Fәrdi kompyuterin proqram tәminatı hansı termin ilә ifadә olunur?

•
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•

Software
DVD
HDD
Hardware
CD

386 Utilit nәdir vә nә üçündür?

•

servis proqramıdır, kompüterlә işi әyanilәşdirmәk üçündür
servis proqramıdır, kompüterlә işi vizuallaşdırmaq üçündür
servis proqramıdır, kompüterlә ünsiyyәt mühiti yaratmaq üçündür
servis proqramıdır, әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk üçündür
servis proqramıdır, kompüterlә işi asanlaşdırmaq üçündür

387 әmәliyyat sistemlәrindә serviz vasitәlәrin tәşkili üsulları:

•

antivirus vasitәlәri, nәzarәt proqramları
Test proqramları, utilitlәr
Örtüklәr, utilit, müstәqil(avtonom) proqramlar
Örtüklәr, antivirus vasitәlәri
Müstәqil proqramlar, utilitlәr

388 *.pas hansı fayl tipidir?

•

qrafik
sәs
sistem
mәtn
paskal

389 Servis proqramlarını tәşkilinә, reallaşdırma üsullarına vә yerinә yetirdiklәri funksiyalarına görә hansı
qruplara bölmәk olar? 1)şәbәkә, 2)örtük proqramları, 3)utilitlәr, 4)antivirus proqramları

•

1.2
2.3
1.3
2,3,4
2.4

390 Proqram tәminatı sistemini yerinә yetirdiklәri funksiyalara görә neçә hissәyә bölmәk olar?

•

1
5.0
4.0
2
3.0

391 Utilitlәrin növlәrindәn birini seçin:

•

verilәnlәrin statistik tәhlili proqramları
tәqdimatların hazırlanması proqramları
nәşriyyat sistemlәri
cәdvәl verilәnlәrinin emalı proqramları
interfeys proqramları

392 Sıxilmış fayl hansı fayllardır?
Teztez istifadә olunan fayllar
Xüsusi parolla mühafizә olunan fayllar
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•

Kompüterin sistem faylları
Daha çox simvol saxlayan fayllar
Arxivasiya edilmiş fayllar

393 Proqram vasitәlәrini seçin: 1. Kompyuter strukturu; 2. Әmәliyyat sisemi; 3. İdarәetmә; 4. Tәtbiqi
proqram tәminatı; 5. Yaddaşın tәşkili; 6. Proqramlaşdırma dillәri.

•

3, 4, 5
1, 2, 5
1.5
2, 3, 4
2,4,6

394 ….  bazaya daxil edilәcәk informasiya vahidi, elementidir. Predmet sahәsinә uyğun obyekt, proses vә
hadisәlәri vә onların xassәlәrini xarakterizә edәn ayrıayrı informasiyalardır.

•

Baza
Mәtn
Şәbәkә
Verilәn
Sistem

395 Proqramlar vә verilәnlәr eyni yaddaşda yerlәşir. Ona görә dә kompyuter yaddaşın verilәn xanasında
nәyin – әdәd, mәtn vә ya әmrin saxlanmasını fәrqlәndirmir. – fikri hansı prinsipә әsaslanır?

•

Çoxmәsәlәlik prinsipi
Cәmlәmә prinsipi
Yaddaşın bircinsliyi prinsipi
Proqramla idarә edilmә prinsipi
Ünvanlıq prinsipi

396 Әdәdin vә әmrin qısa müddәtdә yadda saxlanılması funksiyasını yerinә yetirәn prosessorun tәrkibindә
yerlәşәn xüsusi әlavә yaddaş xanalarına malikdir

•

hesabmәntiq qurğusu
idarәetmә qurğusu
registr
trigger
sayğac

397 Drayver dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

qurğunu sazlayan proqram
qurğunu sistemә tanıdan proqram
qurğu parametrlәrini sazlayan proqram
qurğu parametrlәrini daxil edәn proqram
qurğunu idarә edәn proqram

398 Xidmәti proqramlar hansıdır?

•

örtüklәr, tәtbiqi paketlәr
brauzer , rezident, qeyrirezident
utilitlәr,viruslar,örtüklәr
әmәliyyat sistemlәri, texniki xidmәt proqramlar
antiviruslar, arxivlәr, utilitlәr

399 Protokol dedikdә, nә başa düşülür?
informasiya ötürәn proqram
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•

işin aparılmasının ciddi formal ardıcıllığından ibarәt standart qaydalar
şәbәkәdә informasiya mübadilәsinin aparılması üzrә standart qaydalar
kompüterlәrarası formal standart dil
informasiya ötürәn sxem

400 Faylı açmaq üçün mousun hansı düymәsindәn istifadә oluna bilәr?

•

heç biri
sol
hәr ikisi
sağ

401 Sәbәkә proqram tәminatı:

•

Yeni proqram vasitәlәri
İnterfeysinin imkanlarını genişlәndirir
Sistem proqram vasitәsi
Şәbәkәnin resurslarını idarә edir
Tәtbiqi proqram paketi

402 Drayver nәdir?

•

әmәliyyat sistemidir
konkret qurğularla qarşılıqlı әlaqәni tәmin edәn proqramlardır
qurğuları istifadә etmәk üçün proqramlardır
sistem sәviyyәsindә proqram tәminatıdır
verilәnlәri emal etmәk üçün proqramlardır

403 Kompüter hansı prosesdә virusa yoluxa bilәr?

•

bütün variantda
fayllarla iş zamanı
printerdә çap zamanı
kompüter işә salınarkәn
disketin formatlaşdırılmasında

404 Aşağıda proqram tәminatının iki sәviyyәsi (pillәsi) verilmişdir. Onları tapın.

•

heç biri
Sistem proqram tәminatı, tәtbiqi proqram tәmintı
sistem proqram tәminatı, daxili proqram tәminatı
xüsusi proqram tәminatı, ümumi proqram tәminatı
ardıcıl proqram tәminatı, paralel proqram tәminatı

405 Arxivlәşdirmә proqramlarına aid olmayanlar: 1) MS Word 2) Winzip 3) MS DOS 4) UNIX 5)Winrar

•

1,2.3
1,3,4
4.5
3,5
2,3,4

406 Antivirus proqramlarının tәyinatı nәdir?

•

başqa istifadәçilәrin fayllardan istifadәsini mәhdudlaşdırmaq
kompyuteri ziyankar proqramlardan qorumaq
İnternetin istifadәsini mәhdudlaşdırmaq
şәbәkәdәn istifadәni mәhdudlaşdırmaq
başqa istifadәçilәrin kompyuterdәn istifadәsini mәhdudlaşdırmaq
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407 İlk dәfә virus sözü neçәnci ildә işlәdilib?

•

1946.0
1973
1964.0
1981
1975.0

408 Antivirus proqramların әsas funksiyası:

•

Virusları neytrallaşdıran proqram
Virusları tapmaq vә onları aradan qaldırmaq
İnformasiya tәhlükәsizliyini hәyata keçirmәk
Proqramlarin işini pozmaq
İnformasiyanın qorunmasını hәyata keçirmәk

409 İstifadәçinin proqram paketinә xidmәt vә onların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt

•

Kiçik hәcmli xüsusi yazılmış ziyanverici proqram
Virusları neytrallaşdıran proqram
İnformasiyanı qoruyan xüsusi proqram
İnformasiya tәhlükәsizliyi proqramı
Standart proqramlardan biri

410 Servis proqramların funksiyası:

•

İstifadәçinin proqram paketinә xidmәt vә onların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
İstifadәçiyә әlavә xidmәtlәr göstәrmәk vә әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk
Kompyuterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aradan qaldırmaq
Әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk
Proqramları yüklәmәk vә onun yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәk

411 Proqram tәminatının tәsnifatı necә aparılır?

•

Proqramlar yığımına görә
Yerinә yetirilmәsi funksiyasından asılılığına görә
Sistem proqram tәminatı, tәtbiqi proqramlar
Proqram idarәetmә qurğusuna görә
Tәtbiqi proqram tәminatı

412 Virus nәdir?

•

Xәstәlik
Kiçik hәcmli xüsusi proqram
Standart proqramlardan biri
Xüsusi qurğu
Kompüterlә heç bir әlaqәsi yoxdur

413 Texniki xidmәt proqramının әsas növlәri:

•

xüsusi nәzarәt proqramları vә Norton Commander
Test proqramı vә xüsusi nәzarәt proqramları
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә arxivlәşdirmә proqramı
Test proqramı vә әmәliyyat sistemlәri
Tәtbiqi proqram tәminatı vә antivirus proqramları

414 Texniki xidmәt proqramının vәzifәsi?
Fayl sisteminә vә disklәrә xidmәt

•
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•

Kompyuterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aşkar etmәk
İstifadәçiyә yeni interfeysin tәqdim edilmәsi
Verilәnlәrin bәrpası vә arxivlәşdirmә
İstifadәçiyә әlavә xidmәt etmәk vә ӘSninimkanlarını genişlәndirmәk

415 Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir?

•

Xüsusi nәzarәt proqramına
Serviz proqramına
Tәtbiqi proqram tәminatına
Üsulayönümlü proqrama
Әmәliyyat sistemlәrinә

416 Sistem proqram tәminatının әsas funksiyası:

•

Kompyuter ilә istifadәçi arasında dialoq yaratmaq
Kompyuterin işini vә informasiyanın emalı prosesini idarә etmәk
İnformasiyanın mübadilәsini hәyata keçirmәk
Müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәllini tәşkil etmәk
Kompyuterә qoşulan xarici qurğuların parametrlәrini tәyin etmәk

417 Proqram tәminatı funksiyasına görә bölünür:

•

Texniki xidmәt proqramı vә serviz proqramı
Sistem proqramları vә tәtbiqi proqram tәminatı
Problemyönümlü vә üsulayönümlü proqram
Test proqramı vә tәtbiqi proqram tәminatı
Sistem proqram tәminatı vә texniki xidmәt proqramı

418 Proqram tәminatı nәdir?

•

Әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirәn proqram
Kompyuterin fәaliyyәti, informasiyanın emalının tәşkili vә idarә edilmәsi üçün istifadә olunan proqramlar
kompleksi
Tәtbiqi proqramlar üçün normal mühitin tәmin edilmәsi üçün istifadә olunan proqramlar
Xüsusi nәzarәt proqramı
İnformasiyanın mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi üçün istifadә olunan proqram

419 Utilit nәdir vә nә üçündür?

•

servis proqramıdır, kompüterlә işi asanlaşdırmaq üçündür
servis proqramıdır, әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk üçündür
servis proqramıdır, kompüterlә ünsiyyәt mühiti yaratmaq üçündür
servis proqramıdır, kompüterlә işi әyanilәşdirmәk üçündür
servis proqramıdır, kompüterlә işi vizuallaşdırmaq üçündür

420 Örtük proqram nәdir vә nә üçündür?

•

kompüterlә rahat iş rejimidir, işi vizuallaşdırmaq üçündür
әmәliyyat sisteminin münasib interfeysidir, işi asanlaşdırmaq üçündür
digәr proqramları işlәdәn üstqurumdur, işi asanlaşdırmaq üçündür
digәr proqramları işlәdәn üstqurumdur, işi vizuallaşdırmaq üçündür
kompüterlә ünsiyyәt mühitidir, işi asanlaşdırmaq üçündür

421 Servis proqramlar neçә qrupa bölünür vә hansılardır?
3 qrupa: örtük proqramlar, polifaqlar vә antivirus proqramlar
3 qrupa: örtük proqramlar, utilitlәr vә diskә xidmәt proqramları
3 qrupa: standart proqramlar, utilitlәr vә antivirus proqramlar

•
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•

3 qrupa: örtük proqramlar, utilitlәr vә antivirus proqramlar
3 qrupa: standart proqramlar, polifaqlar vә antivirus proqramlar

422 Servis proqramların әsas funksiyaları hansılardır?

•

kompüter virusları ilә mübarizә
arxivlәşdirmә vә arxivaçma
daxili vә xarici yaddaşlar arasında mübadilәni sürәtlәndirmәk
istifadәçi interfeysini tәkmillәşdirmәk, verilәnlәrin mühafizәsi, bәrpası
bu cavabların hamısı qismәn doğrudur

423 Qrafik redaktor nә iş görür&

•

әsasını şәkillә (qrafika) iş aparılması tәşkil edir
bütün cavablar düzdü
әsasını verilәnlәr bazası ilә iş tәşkil edir
әsasını cәdvәldә hesablama tәşkil edir
әsasını mәtinlә iş tәşkil edir

424 Hansı mәtn redaktoru Ms Offisә daxildir

•

MultiEdit
Word Perfect
Leksikon
MS Word
ChiWriter

425 Mәtn redaktoru nә iş görür?

•

әsasını mәtinlә iş tәşkil edir
bütün cavablar düzdü
әsasını verilәnlәr bazası ilә iş tәşkil edir
әsasını cәdvәldә hesablama tәşkil edir
әsasını şәkillә iş aparılması tәşkil edir

426 Redaktor nәdir?

•

bir növ informasiyanın redaktәsini reallaşdıran proqramdır
Mәtn, qrafik vә digәr verilәnlәrin emalı üçün olan tәtbiqi proqram paketidir
bir növ informasiyanın emal texnologiyasını reallaşdıran proqramdır
bir növ faylı yaratmağa, işlәmәyә vә lәğv etmәyә imkan verәn proqramdır
informasiya üzәrindә hәr cür әmәliyyat aparmağa imkan verәn proqramdır

427 Proqram tәminatı necә hissәyә bölünür?

•

6.0
5.0
2
4.0
3

428 Sistem proqram tәminatı necә hissәyә bölünür?

•

5.0
4.0
3
2
6.0
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429 Proqram tәminatına aid deyil

•

Ms Word
Windows NT
MS Office
Ms Excel
Monitor

430 Hansı proqram vasitәsilә Windowsda şәkil çәkmәk mümkündür?

•

Power Point
Paint
Promt
Notepad
Access

431 ... qısaca Mac olaraq tanınır vә adını Macintosh alma növündәn alır

•

OS
Macintosh
Windows
Palm OS
DOS

432 ... Garnet OS kimi dә tanınan Palm mobil әmәliyyat sistemi 1996cı ildә PDAlar üçün Palm İnc şirkәti
tәrәfindәn istehsal edilmәyә başlanılmışdır.

•

Mac
Palm OS
DOS
Windows
OS

433 …. UNİXә texniki mәnada bәnzәyәn redaktә qabiliyyәtli müstәqil bir әmәliyyat sistemidir.

•

Mac
Linux
DOS
Windows
OS

434 ..... 1969cu ildә Ken Tompson vә Denis Riçi tәrәfindәn Bell Laboratori yalarında yaradılmış olan çox
istifadәçili vә çox vәzifәli quruluşu dәstәklәyәn bir әmәliyyat sistemidir.

•

Mac
UNİX
DOS
Windows
OS

435 Windows95 necә dәrәcәlidir?

•

1024.0
16/32
32.0
16
64.0

436 Windows98 necә dәrәcәlidir?
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•

1024.0
32
8.0
16
64.0

437 Windows әmәliyyatlar sistemindә faylın adı neçә simvol ola bilәr?

•

64.0
256
16.0
8
32.0

438 Sistem nәdir?

•

bir biri ilә müәyyәn münasibәtdә olan elementlәrin icmalı.
Bütün variantlar doğrudur.
Mәqsәdә çatmaq vasitәsi
Sistem kimi baxmaq istәdiyimiz hәr şey
Birbiri ilә bağlı obyektlәrin birlәşmәsi

439 DOS nәdir?

•

Metosistem strukturu.
Komputerlәr üçün nәzәrdә tutulmuş kiçik vә sadә bir әmәliyyat sistemi
İnformasiya cәmiyyәtinin әsasını vә mәqsәdiniç informasiya vә biliklәrini tәşkil edәn sivilizasiya
İnformasiya cәmiyyәti quruculuğuna dair Beynәlxalq sistem
Tәhlil obyektinin müәyyәn edilmәsi

440 Faylın adındakı ikinci hissә nәyi bildirir?

•

Heç bir mәnası yoxdur
Faylın tipini;
Faylın ölçüsünü;
Fayla qoyulan ixtiyari adı
Faylın yaranma tarixini.

441 Fayla olan yolda D:\ mango \collection .doc yazılışı nәyi göstәrir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Dfaylın yerlәşdiyi diski, mango  yerlәşdiyi qovluğu ,collection  faylın adını, doctipini
D qovluğu, mango  collection genişlәnmәni, doc faylın
D proqramı, faylı, mango \qovluğu, doc genişlәnmәni göstәrir
Bütün cavablar doğrudur

442 mp3 genişlәnmәsi hansı fayllar üçün nәzәrdә tutulur?

•

heç biri
Audiosәs fayllar
İcra olunan fayllar
Excel faylları
Qrafik fayllar

443 Әmrlәr yaddaş xanalarında necә saxlanılırlar?

•

Bir ünvanlı
İki ünvanlı
Ikilik kodda
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Üç ünvanlı
Dәyişәn ünvanlı

444 …. kompyuterin yerinә yetirmәli olduğu elementar әmәlin tәsviridir.

•

әmr
kod
registr
proqram
yaddaş

445 UNİX ә texniki mәnada bәnzәyәn redaktә qabiliyyәtli müstәqil әmәliyyat sistemi hansıdır?

•

Machintoh
UNİX
Palm Os
Lunix
Windows

446 Bir disketә yerlәşәn әmәlliyyat sistemi hansıdır?

•

UNİX
Palm Os
Machintoh
Windows
DOS

447 Kompyüterin fәaliyyәtini tәşkil vә idarә edәn proqramlar toplusu necә adlanır?

•

Sistem proqramları
Әmәliyyat sistemlәri
Şәbәkә sistemlәri
Tәtbiqi proqram paketi
Xidmәti proqram sistemlәri

448 Qlobal şәbәkәlәrdә istifadәçilәr arasında mәsafә nә qәdәr olmalıdır?

•

100 km
50000 km
30000 km
1000015000 km;
200 km

449 Kompüter şәbәkә arxitekturasının müxtәlif sәviyyәlәrinin uyğunluğunu tәmin edәn proqram nә adlanır?

•

Heç biri düz deyil
format
interfeys
protokol
ümumi standart

450 Kompyüterin fәaliyyәtini tәşkil vә idarә edәn proqramlar toplusu necә adlanır?

•

Şәbәkә sistemlәri
Sistem proqramları
Xidmәti proqram sistemlәri
Әmәliyyat sistemi
Tәtbiqi proqram paketi
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451 Faylın adı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

3.0
1
5.0
4.0
2

452 Fayl nәdir?

•

Qovluq;
İcra olunan proqram;
Disk
İnformasiyanın diskdә adlandırılmış yeri;
Operativ yaddaşda yerlәşәn informasiya.

453 Faylın adındakı ikinci hissә nәyi bildirir?

•

Faylın ölçüsünü;
Fayla qoyulan ixtiyari adı;
Heç bir mәnası yoxdur;
Fayl yazılan kataloqu
Faylın tipini;

454 Silinmiş faylları geri qaytarmaq üçün hansı obyektә daxil olmaq lazımdır?

•

my document
dowloads
Windows
Recucle Bin
My computer

455 әmәliyyat sistemlәrinin iş rejimlәri?

•

real vaxt
multi proqramlarla
paket ilә iş
bütün cavablar doğrudur
real vaxt bölgüsü

456 Faylın adı maksimum neçә simvoldan ibarәt ola bilәr?

•

8
16.0
64.0
256
32.0

457 Әmәliyyat sistemlәri hansı funksiyaları yerinә yetirir?

•

informasiyanın tәşkilini vә mühafizәsini tәmin edir
kompüteri söndürür
kompüterlә periferiya qurğuları arasında verilәnlәrin mübadilәsini tәşkil edir
istifadәçi ilә dialoqu tәşkil edir, aparatları vә kompüter resurslarını idarә edir
giriş çıxış qurğularını işә qoşur

458 İnformasiya resurslarından istifadәsinә görә әmәliyyat sistemlәri:
şәbәkә vә çoxmәsәlәli
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•

biristifadәçi vә çoxistifadәçi
birkompüterli
Lokal vә şәbәkә
birmәsәlәli vә çoxmәsәlәli

459 әmәliyyat sistemlәrin yaranma tarixi ardıcıllığı

•

Unix, OC/2, MS DOS, Windows
OC/2, Windows, Unix, MS DOS
MS DOS, OC/2, Windows, Unix
Unix, MS DOS, OC/2, Windows
OC/2,MS DOS, Windows, Unix

460 Kompüterdә hansı sәnәdlәr virusa yoluxa bilәr?

•

qrafik fayllar
heç biri
sәs faylları
video fayllar
proqram vә sәnәdlәr

461 Sistem proqram tәminatının tәrkib hissәlәri?

•

Serviz proqramı, antiviruslar, tәtbiqi proqramlar
İlkin yüklәmә bloku, proqramlaşdırma sistemi, tәtbiqi proqramlar
Әmәliyyat sistemi, proqramlaşdırma sistemi, texniki proqram, servis proqramı
Sixlaşdırma proqramları, tәtbiqi proqram tәminatı vә әmәliyyat sistemlәri
Әmrlәr prosessoru, alqoritmik dillәr, tәtbiqi proqram paketlәri

462 Çoxmәsәlәli әmәliyyat sistemlәri hansılardır

•

MSDOS,UNIX, MSSYS,vә s.
UNIX, OS/2, MSDOS
UNIX, MSDOS,Windows
UNIX, OS/2, Windows vә s.
MSDOS,OS/2, Windows

463 Birmәsәlәli әmәliyyat sistemi hansıdır vә necә işlәyir?

•

Unix
Windows
MSDOS
Lunix
hamsı

464 Bir neçә istifadәçinin bir EHMdә eyni vaxtda, paralel işlәnmәsinә imkan verәn maşınlar hansı nәslә
mәnsubdur?

•

II nәsildә
hamsında
I nәsildә
IV nәslә
III nәslә

465 İlk әmәliyyat sistemlәri ilk dәfә hansı nәsil EHMlәrdә yaradılmışdır?

•

II nәsildә
hamsında
I nәsildә
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IV nәsildә
III nәsildә

466 Geniş istifadә olunan elektron cәdvәllәr hansılardır?

•

Ms Access
Ms power point
Ms Word
MS Office
Ms Excel

467 Elektron cәdvәllәr nәdir?

•

faset quruluşlu cәdvәllәr sistemi
super kalkulyator
adi kalkulyator
cәdvәlin emalı üçün tәyin olunan tәtbiqi proqram paketi
avtomatlaşdırılmış kalkulyator

468 Redaktorun növlәri:

•

Cәdvәl prosessoru, qrafik, nәşriyyat
Mәtn, qrafik, elektron
Mәtn, qrafik, nәşriyyat
Mәtn, şәbәkә, nәşriyyat
Cәdvәl prosessoru qrafik, mәtn

469 Windows NT vә sonrakı әmәliyyat sistemlәrindә istifadә edilәn fayl sistemi

•

FAT
FAT66
FAT32
NTFS
NTFS34

470 Windows 95 OSR2 vә daha aşağı versiyalar tәrәfindәn dәstәklәnәn standart fayl sistemi

•

FAT65
NTFS33
FAT32
NTFS
FAT

471 DOS vә Windows 9x/Me әmәliyyat sistemlәri tәrәfindәn dәstәklәnәn standart fayl sistemi

•

NTFS32
FAT
NTFS
FAT32
FAT64

472 Verilәnlәrin emalı prosesindә kompüterin icra etdiyi әmrlәr ardıcıllığı...

•

pozulmamalıdır
dәyişdirilә bilәr
proqram adlanır
daim dәyişir
alqoritm adlanır
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473 Kitabın sәhifәsindә 32 sәtr vә hәr sәtirdә 64 simvol vardır. 320 sәhifәlik kitabı neçә Kbayt faylda
yerlәşdirmәk olar?

•

18.0
546.0
640
160.0
320

474 Elektron cәdvәllәr nәdir?

•

cәdqrafikanınvәlin emalı üçün tәyin olunan tәtbiqi proqram paketi
sәsin emalı üçün tәyin olunan tәtbiqi proqram paketi
mәtnin emalı üçün tәyin olunan tәtbiqi proqram paketi
şәklin emalı üçün tәyin olunan tәtbiqi proqram paketi
cәdvәlin emalı üçün tәyin olunan tәtbiqi proqram paketi

475 Redaktorun növlәri:

•

Mәtn, qrafik, elektron
Cәdvәl prosessoru qrafik, mәtn
Mәtn, şәbәkә, nәşriyyat
Cәdvәl prosessoru, qrafik, nәşriyyat
Mәtn, qrafik, nәşriyyat

476 Aşağı sәviyyәdәki obyektlәrin yuxarı sәviyyәdә yerlәşәn obyektlәrdәn asılılığını göstәrilәn model?

•

Qrafik
Cәdvәl
Relyasiya
İyerarxiya
Şәbәkә

477 Tәtbiqi proqram tәminatına daxildir:

•

İstifadәçinin işçi proqramları, әmәliyyat sistemlәri
Tәtbiqi proqram paketi, texniki xidmәt proqramları
Әmәliyyat sistemlәri, texniki xidmәt proqramları
Tәtbiqi proqram paketi, istifadәçinin işçi proqramları
Universal proqramları, әmәliyyat sistemlәri

478 Tәtbiqi proqrama aid olan hansıdır?

•

Utilit
Örtük
Drayver
Nüvә
Dizayn proqramları

479 Viruslar әsasәn hansı mәqsәdlәrlә yaradılır?

•

Proqramları pozmaq, satıs, özünü tәstiq
Intiqam, satıs, proqramları qorumaq
Proqramları pozmaq, kommersiya, özünü tәstiq
Intiqam,kommersiya, özünü tәstiq
Kommersiya sirri,özünü tәstiq,proqramları qorumaq

480 MS Word mәtn redaktorunun yaradılmış sәnәdin genişlәnmәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•
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•

doc
txt
exe
xls
com

481 Aşağıdakılardan hansı sәs daxil etmә qurğusudur?

•

Printer
Mouse
Joystik
Mikrofon
Klaviatura

482 mp4 genişlәnmәsi hansı fayllar üçün nәzәrdә tutulur?

•

heç biri
Qrafik fayllar
Excel faylları
İcra olunan fayllar
Video fayllar

483 doc genişlәnmәsi hansı fayllar üçün nәzәrdә tutulur?

•

heç biri
Audiosәs fayllar
İcra olunan fayllar
Word faylları
Qrafik fayllar

484 xls genişlәnmәsi hansı fayllar üçün nәzәrdә tutulur?

•

heç biri
Audiosәs fayllar
İcra olunan fayllar
Excel faylları
Qrafik fayllar

485 MS Exceldә düstür yazılmağa başlayarkәn hansı simvol istifadә olunur?

•

(
*
,
=
#

486 Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?

•

Facebook
Notepad
Twitter
İnternet Explorer
Microsoft Outlook

487 Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?
Twitter
Notepad
Facebook
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•

Microsoft Outlook
Chrome

488 Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?

•

Twitter
Notepad
Facebook
Microsoft Outlook
Opera

489 Tәtbiqi proqram icra zamanı hansı yaddaşda saxlanılır?

•

Keş yaddaş
daxili yaddaş
Әmәli yaddaş
xarici yaddaş
hamsında

490 Arxivlәşdirmә proqramlarına aid deyil:

•

Arj, WinRar,.Com
WinZip , .Zip .Rar
WinZip, WinRar, WinArj
UnRar, .Exe, PkZip
Word.exe, Excel.exe

491 Arxivlәşdirmә proqramları nә üçün istifadә olunur?

•

Faylları sıxaraq daha kiçik hәcmdә surәtini çıxararaq onları bir faylda saxlamaq mәqsәdilә
Kompyuterә әlavә xidmәtlәrin göstәrilmәsi mәqsәdilә
Әmәliyyat sistemlәrinin imkanlarını genişlәndirmәk
Kompyuterin virusa yoluxmasının qarşısını almaq mәqsәdilә
İnterfeysinin imkanlarını genişlәndirmәk

492 Hansı ad sәrt diskin adıdır?

•

C:
E:
heç biri
B:
A:

493 Faylda edilmiş düzәlişlәri saxlamaq üçün nә etmәk lazımdır?

•

faylı bağlamaq
faylı yadda saxlamaq
faylı sıxmaq
faylı silmәk
faylı çap etmәk

494 Windows sistemindә arxivlәşdirmә proqramları:

•

WinZip, WinRar, WinArj
Arj, WinRar,.Com
WinZip , .Exe,.Zip .Rar
UnRar, .Exe, PkZip
Zip, Rar, exe
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495 Tәtbiqi proqram tәminatı dedikdә, nә başa düşülür?

•

istifadәçi mәsәlәsini hәll edәn proqramlar toplusu
tәtbiqi proqram paketlәri toplusu
tәtbiqi mәsәlәlәri hәll edәn proqramlar toplusu
nәzәri mәnası bәlli olan tәtbiqi proqramlar
icraya hazır proqramlar toplusu

496 Tәtbiqi proqram tәminatının başlıca tәyinatı:

•

Kompyuterә әlavә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
İnterfeysinin imkanlarını genişlәndirmәk
Servis xidmәtlәrin göstәrilmәsi
İstifadәçinin konkret mәsәlәsinin işlәnib hazırlanması vә yerinә yetirilmәsi
Әmәliyyat sistemlәrinin imkanlarını genişlәndirmәk

497 Redaktorun әsas mәqsәdi:

•

İstifadәçinin imkanlarını genişlәndirmәk
Mәtnlәrin, qrafiki mәlumatların vә tәsvirlәrin yaradılması vә dәyişdirilmәsi
Cәdvәllәrdә hesablamaların aparılması
Tәsvirlәrin yaradılması vә dәyişdirilmәsi
İstifadәçinin imkanlarını genişlәndirmәk vә tәsvirlәrin yaradılması

498 Ms Excel sistemindә xana nә demәkdir?

•

proqram
Sәtir vә sütunun kәsişmәsi
sәtr
sütun
mәtn

499 MS Exceldә B1, B2, B3, B4, B10 oyuqlarında әn böyük әdәdin tapılması üçün düstur sәtrindә nә
yazmaq lazımdır?

•

=Max(B1:B4)
=Max(B1:B4;B10)
=Min(B1:B4;B10)
=Max (B1:B10)
=Min(B1:B10)

500 Redaktorun әsas mәqsәdi:

•

İstifadәçinin imkanlarını genişlәndirmәk
Mәtnlәrin, qrafiki mәlumatların vә tәsvirlәrin yaradılması vә dәyişdirilmәsi
Cәdvәllәrdә hesablamaların aparılması
Tәsvirlәrin yaradılması vә dәyişdirilmәsi
İstifadәçinin imkanlarını genişlәndirmәk vә tәsvirlәrin yaradılması

501 Office proqramları hansı növ proqram paketlәrinә aid edilә bilәr:

•

Sistem proqramlara
Ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketlәrinә
Xidmәti proqram paketlәrinә
İnstrumental proqramlara
Әmәliyyat sistemlәrinә

502 Redaktor nәdir?
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•

informasiya üzәrindә hәr cür әmәliyyat aparmağa imkan verәn proqramdır
Mәtn, qrafik vә digәr verilәnlәrin emalı üçün olan tәtbiqi proqram paketidir
bir növ informasiyanın emal texnologiyasını reallaşdıran proqramdır
bir növ faylı yaratmağa, işlәmәyә vә lәğv etmәyә imkan verәn proqramdır
bir növ informasiyanın redaktәsini reallaşdıran proqramdır

503 Mәtn redaktoru nә iş görür vә hansı redaktor çox tәtbiq edilir?

•

mәtni ekrana yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. MultiEdit
mәtni fayla yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. • Microsoft Word
mәtni yaddaşa yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. Word Perfect
mәtni qovluğa yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. Leksikon
mәtni diskә yazır, emal edir, lazımi dizaynla çap edir. ChiWriter

504 Bütün mәtni necә kopyalamağ olar?

•

Ctrl+D
Ctrl+A
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+Z

505 Hansı proqram microsoft şirkәtinә mәxsus deyil?

•

MS Word
Photoshop
MS ACESS
MS EXCEL
MS Power Point

506 Mәtn redaktorunu seçin

•

heç biri
MS Word
MS ACESS
MS EXCEL
MS Power Point

507 Aşağıdakılardan hansı verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemidir?

•

heç biri
MS Access
Notepad
MS Word
Wordpad

508 Aşağıdakılardan hansı elektron cәdvәl proqramıdır?

•

heç biri
MS Excel
Notepad
MS Word
Wordpad

509 Aşağıdakılardan hansı qrafik redaktorudur?

•

heç biri
MS Paint
Notepad
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MS Word
Wordpad

510 Aşağıdakılardan hansı mәtn redaktoru deyil?

•

heç biri
MS Paint
Notepad
MS Word
Wordpad

511 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı qrafik fayla aiddir

•

pdf
gif
txt
doc
rtf

512 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı qrafik fayla aiddir

•

pdf
jpq
txt
doc
rtf

513 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı sәs faylına aiddir

•

pdf
mp3
txt
doc
rtf

514 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı elektron cәdvәl faylına aiddir

•

pdf
xls
txt
doc
rtf

515 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı mәtn faylına aid deyil

•

pdf
jpq
txt
doc
rtf

516 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı mәtn faylına aid deyil

•

rtf
pdf
doc
txt
gif
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517 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı mәtn faylına aid deyil

•

pdf
doc
txt
mp4
rtf

518 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı mәtn faylına aid deyil

•

txt
doc
pdf
rtf
mp3

519 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı mәtn faylına aid deyil

•

doc
exe
txt
rtf
pdf

520 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı mәtn faylına aid deyil

•

txt
doc
pdf
rtf
com

521 Göstәrilәn genişlәnmәlәrdәn hansı mәtn faylına aid deyil

•

doc
txt
xls
rtf
pdf

522 Office proqramları hansı növ proqram paketlәrinә aid edilә bilәr:

•

İnstrumental proqramlara
Xidmәti proqram paketlәrinә
Ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketlәrinә
Әmәliyyat sistemlәrinә
Sistem proqramlara

523 İnternetdә baza protokolu hansıdır?

•

FTP
HTML
ISP
TCP/IP
HTTP

524 WWW nәdir?
protokol
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•

Hipermәtinlәrin nişanlanması dili
qlobal komputer şәbәkәsi
World Wide Web
verilәnlәr bazası

525 LAN hansı şәbәkәdir?

•

Lokal vә qlobal
fәrdi şәbәkә
şәhәr şәbәkәsi
lokal şәbәkә
qlobal şәbәkә

526 PAN hansı şәbәkәdir?

•

lokal şәbәkә
şәhәr şәbәkәsi
qlobal şәbәkә
fәrdi şәbәkә
Lokal vә qlobal

527 MAN hansı şәbәkәdir?

•

Lokal vә qlobal
qlobal şәbәkә
fәrdi şәbәkә
lokal şәbәkә
şәhәr şәbәkәsi

528 WAN hansı şәbәkәdir?

•

şәhәr şәbәkәsi
lokal şәbәkә
qlobal şәbәkә
fәrdi şәbәkә
Lokal vә qlobal

529 World Wide Web nәdir?

•

heç biri
sayt
proqramlaşdırma dili
hipermәtin dili
İnternet şәbәkәsinә yerlәşdirilәn qarşılıqlı әlaqәli sәnәdlәr sistemi

530 Httpnәdir?

•

faylların ötürmә protokolu
İnternetin fayl sistemi
söz
verilәnlәr basazı
Istәnilәn hipermәtnli Informasiyanı ötürmә protokolu

531 Tәtbiqi proqram paketinin (TPP) hansı növlәri var?

•

Qlobal şәbәkә üçün
Bütün variantlar doğrudur
Hesablama prosesinin tәşkili üçün
Problemә istiqamәtli
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Ümumi tәyinatlı

532 İnternetә qoşulmuş kompüterdә nәyin olması vacibdir?

•

hamısı doğrudur
web serverin
ev web sәhifәsinin
İPunvanın
domen adının

533 Kompyuter şәbәkәlәrinin qurulma üsuluna görә İTnin tәsnifatı: 1. Lokal; 2. Multimedia sistemlәri; 3.
Çoxsәviyyәli; 4. әmr interfreysinә malik; 5. Cәdvәl prosessoru olan.

•

1,2,5
1,3,5
2.4
1.3
3.5

534 İnternetә qoşulma üsuludur:

•

Mobil rabitә vә İnternet
DialUp bağlantı
Simsiz İnternet bağlantısı
Peyk İnterneti
Bütün cavablar doğrudur

535 Wais (Wide Area Information Servers) nә demәkdir?

•

Gophеr tipli sеrvеrin mәzmunu
İntеrnеtin fayllar sistеmi
istәnilәn hipеrmәtnli informasiyanı ötürmә protokolu
Faylları ötürәn protokol
İntеrnеtin vеrilәnlәr bazaları sistеmi (global informasiya xidmәti)

536 Kompyuteri informasiyanı uzaq mәsafәyә ötürmәk vә almaq mәqsәdilә telefon xәttinә qoşmaq üçün
istifadә olunur

•

coystik
modem
şәbәkә kartı
qrafik planşet
sensorlu panel

537 Lokal kompüter şәbәkәsi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

konkret rәhbәrliyi olan kompüter şәbәkәsi
bir müәssisәdә yerlәşәn kompüterlәri birlәşdirәn şәbәkә
mәhdud mәkanda yerlәşәn vә digәr şәbәkәyә çıxışı olan • kompüter şәbәkәsi
12 km mәsafәdә yerlәşәn kompüterlәri birlәşdirәn şәbәkә
adi telefon rabitәsinә әsaslanan kompüter şәbәkәsi

538 İnformasiya inqilabina aiddir

•

hamısı
Yazının meydana gәlmәsi
Telefon,radio, televiziyanın yaranması
İnformasiya bolluğunun yaranması
İnternetin meydana gәlmәsi
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539 Elektron poçtun ünvanı aşağıdakılardan hansıdır:

•

e:\work\new\stat.doc
nauka@list.ru
fttp://lab.un.nn.ru
www.nngu.ru
http://www.host.ru/index.html

540 Şәbәkәdә kompüterin ünvanı:

•

URL
IPünvan
www
login
domen

541 World Wide Web – İnternet xidmәtinin vәzifәsi

•

heç biri
qrafik, sәs vә video daxil olan hipermәtinli sәnәdlәrin axtarışı vә baxışı
elektron mәlumatın ötürülmәsi
faylların ötürülmәsi
real vaxtda klaviatura ilә yazışma

542 FTP nәdir?

•

internetin verilәnlәr bazaları sistemi
faylları ötürәn protakol
internetin fayllar sistemi
İstәnilәn hipermәtinli informasiyanı ötürmә protokolu
USENET –in konfransları

543 internetin verilәnlәr bazaları sisteminin giriş sxemi hansıdır?

•

gopher
wais
http
ftp
afs

544 internet sәbәkәsindә әn mәşhur ensiklopediya hansıdır?

•

Microsoft encarta
wikipedia
almanac
google maps
britannica

545 İP dә işlәdilәn max әdәd

•

10.0
256
16.0
8
2.0

546 IP unvanları necә hissәdәn ibarәt olur
6 hissәdәn

•
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•

2 hissәdәn
4 hissәdәn
3 hissәdәn
5 hissәdәn

547 Faylserver texnologiyasının mahiyyәti nәdir?

•

Heç biri düz deyil
bütün proqramların vә verilәnlәrin şәbәkәnin baş mәrkәzi kompürelәrindә mühafizә edilmәsi
proqramlar vә verilәnlәr fayllarının şәbәkә kompüterlәrindә paylanması
şәbәkәdә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
şәbәkәdә çap işinin mәrkәzlәşdirilmәsi

548 Kompüter hansı şәkildә mәlumatı emal edir

•

mәtn vә qrafik formada
rәqәm formasında
cәdvәl formasında
mәtn formasında
qrafik formada

549 HTML nәdir?

•

faylları ötürәn protokol
mәtnlәri,qrafiklәri,web sәhifәlәrә istinadları özündә birlәşdirәn kod
web sәnәdin adı
web sәhifәlәrin mәzmunun qeydә alan dil
vebsaytın axtarışını yerinә yetirәn açar söz

550 Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil?

•

Safari
Onenote
Opera
Firefox
Chrome

551 Brauzer nәdir?

•

Proqramlaşdırma dili
İnternet sәhifәlәrinә baxış proqramı
Komputerin xarici qurğusu
İnternetә qoşulmaq üçün qurğu
Printerin texniki hissәsi

552 Chrome brauzeri hansı şirkәtin mәhsuludur?

•

Microsoft
Google
Abode
Windows
Sun MicroSystems

553 Internet Explorer browseri hansı şirkәtin mәhsuludur?

•

Google
Microsoft
Abode
Windows
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Sun MicroSystems

554 Verilәnlәr bazasının modellәrinin dәyismәsinin sәbәbi

•

hamsı
Proqram tәminatının cevik dәyismәsi
Layihәnin dәyismәsi
Rәhbәrliyin dәyismәsi
Müqavilәlәrin dәyismәsi

555 Verilәnlәr bazasının modellәrinin dәyismәsinin sәbәbi:

•

hamsı
Texniki tәminatın cevik dәyismәsi
Rәhbәrliyin dәyismәsi
Kadrların dәyismәsi
Müqavilәlәrin dәyismәsi

556 Fiziki modeli tәrtib etmәk ücün hansı xartakteristikalara tәlәb olunur:

•

hamsı
İSnin xarakteristikası
İdarә olunan sistemin xarakteristikası
İdarәedici sistemin xarakteristikası
Sadәcә sistemin xarakteristikası

557 Verilәnlәr bazasının modellәrinin tәkminlәşdirilmәsi sәbәbi

•

hamsı
Proqram tәminatının cevik dәyismәsi
Rәhbәrliyin dәyismәsi
Müqavilәlәrin dәyismәsi
Rәhbәrliyin cevik dәyismәsi

558 Bunlardan hansı VByә nәzәrәn xarici model adlanır?

•

hamsı
Xarici istifadәcilәrin maraqlarının әks etdirәn
İdarә edicilәrin maraqlarının әks etdirәn
Xarici istifadәcilәrin maraqlarını әks etdirәn
İnzibatcıların maraqlarını әks etdirәn

559 Predmet sahәsi barәdә inteqrasiya edilmis tәsәvvürü әks etdirәn model hansıdır ?

•

hamsı
Konseptual model
Qlobal model
Dataloji model
Lokal model

560 İstifadә edilәn ünsiyyәt dilinә görә VBlәr hansı sistemә bölünür ?

•

hamsı
Aciq sistem
İterasiya edilmis sistem
İnteqrasiya edilmis sistem
İyerarxiyalı sistem

561 İstifadә edilәn ünsiyyәt dilinә görә VBlәr hansı sistemә bölünür ?
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•

hamsı
Qapalı sistem
Aciq sistem
Qlobal system
Lokal sistem

562 İstifadә edilәn ünsiyyәt dilinә görә VBlәr hansı sistemә bölünür ?

•

hamsı
Acıq vә qapalı
Sistem vә AEY sistem
Lokal vә qlobal
İnteqrasiya vә iterasiya edilmis sistem

563 VBnin acıq sistemindә hansı proqramlasdırma operatorlarından istifadә edilir?

•

hamsı
Genis proqramlasdırma operatorlarından
Alqoritmik dilә malik operatorlardan
Adaptasiya edilmis operatorlardan
Sadәlәsdirmis proqramlasdırma operatorlarından

564 Qapalı VBİS özünә mәxsus dili hansıdır?

•

hamsı
Son istifadәci ilә “sualcavab”dialoqudur
Daxili dialoqdur
Sadәcә dialoqdur
idarә edici ilә dialoqdur

565 Struklasdırılma VB nәdir?

•

hamsı
Yaddas obyektlәri әvvәlcәdәn tәsniflәsdirikir
Yaddas obyektlәri xarakterizә edilmir
Yadddas obyektlәri tәsniflәsdirilmir
Yaddas obyektlәri masından kәnar tәsvir edilmir

566 VB –lәr hansı növü bölünur ?

•

hamsı
İyerarxik
Sistematik
Kibernetik
Dinamik

567 VBlәr hansı növlәrә bölünür?

•

hamsı
Sәbәkә
mürәkkәb
sadә
qrafik

568 VBnin hansı növü var?

•

hamsı
relyasiyalı
karelyasiyalı
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iterasiyalı
adaptasiyalı

569 VB –lәr hansı növlәrә ayrılır ?

•

hamsı
İyerarxiyalı, sәbәkә vә relyasiyalı
İyerarxiyalı, inteqrasiyalı vә relyasiyalı
Karelyasiyalı,sәbәkә vә relyasiyalı
İyerarxiyalı, әnfllyasiyalı vә vә relyasiyalı

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

•

әmr
protokpl
akt
әrizә
izahat

571 Hansı antivirus programıdır?

•

AİMP3
Kaspersky
AdobeReader
İtunes
AdobeFlashPlayer

572 TPPnin funksiyasıdır:

•

informasiya yaymaq
Proqramlaşdırma
Verilәnlәr bazasını tәşkil etmәk
istifadәçinin müәyyәn sinif mәsәlәsini hәll etmәk
kompüterin fәaliyyәtini güclәndirmәk

573 TCPnin komponentlәrinә daxil deyil:

•

HTML
IP
ICMP
ARP
UDP

574 Kriptoqrafiyanin tarixi mәrhәlәlәrindәn biridir:

•

Passiv kriptoqrafiya
informasiya sorğuları ilә kriptoqrafiya
Aktiv kriptoqrafiya
Sadәlövh kriptoqrafiya
fiziki kriptoqrafiya

575 Proqram mühafizәsi vәsaitlәrinә aid deyil:

•

Disklәrin mühafizәsi
Aktiv mühafizә
informasiya sorğuları ilә mühafizә
Passiv mühafizә
Sadәlövh mühafizә
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576 Layihәnin әsas komandasının formalaşdırılması informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә
yerinә yetirilәn işlәrә aiddir

•

heç biri
layihәlәndirmә
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
konseptual
hazırlama

577 İnformasiya VBİS hansı funksiyanı yerinә yetirir ?

•

hamsı
Verilәnlәrin saxlanması, axtarısı vә tәhlili
Verilәnlәrin saxlanması, kodlasdırılması vә tәqdim edilmәsi
Verilәnlәrin saxlanması, axtarısı vә tәqdim edilmәsi
Verilәnlәrin mәntiqi әlaqәlәri; axtarısı vә tәqdim edilmәsi

578 İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün hazırlıq prosesinә aiddir:

•

heç biri
alıcımüәssisәni sistemlә, proqram mәhsulu ilә vә proqram tәminatı xidmәti ilә tәchiz edәn tәdarükçü
müәssisәsinin әmәliyyatlarını tәsvir edir;
sistemi vә onun proqram tәminatını hazırlayan müәssisәnin әmәliyyatını tәyin edir
informasiya sisteminin yaradılması üçün lazım olan maliyyә, material vә әmәk resurslarının әldә edilmәsini
nәzәrdә tutur
sistemin sәnәdlәrindә istismara aid göstәrilәn tәlimatlardan fәrqli olaraq, burada istifadәçilәrә kömәk üçün
operatorun planlaşdırdığı vә öz üzәrinә götürdüyü işlәr, istifadәçi ilә әks әlaqәnin qurulması vә s. tәyin olunur.

579 İdeyanın formalaşdırılması vә mәqsәdlәrin tәyini informasiya sisteminin qurulmasının hansı
mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?

•

heç biri
konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
layihәlәndirmә
hazırlama

580 Bunlardan hansı verilәnlәrin islәnmәsinin tәskili üsuluna qörә VBlәri fәrqlәndirir ?

•

Kustar VB
Fәrdi VB
hamsı
Sәrikli VB
Lokal VB

581 Bunlardan hansı paylanmıs mәlumat bazasının üstün cәhәtidir?

•

hamsı
Fiziki sәviyyәdә layihәlәsdirmә cәtinlәsir
Yükü sistemin müxtәlif komponentlәri arasında paylamaq imkanı yaradır
Sorquları sinxronlasdırması mürәkkәblәsir
Xidmәt edici informasiyanın xüsusi cәkisi artır

582 Bunlardan hansı is rejiminә qorә VBİSdir ?

•

tәskilati VBİS informasiya sistemi
Paketlәsdirilmis vә kustar tәyinatlı VBİS
Paketlәsdirilmis vә kombinәlәsdirilmis rejimli VBİS
Teleislәmә vә kombinәsdirilmis rejimli VBİS
Paketlәsdirilmis vә telislәmә rejimli VBİS
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•

583 müәssisәnin kollektiv fәaliyyәtinin informasiya dәstәyini tәmin edәn informasiya sistemi:

•

maliyyә AİS
Texnoloji prosesi idarә edәn AİS
lokal AİS
qlobal AİS
korporativ AİS

584 Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemi:

•

Ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketidir
Әmәliyyat sistemidir
Sistem proqram paketidir
Xüsusi tәyinatlı tәtbiqi proqram paketidir
İdarәetmәnin tәşkili üçün istifadә olunan proqram paketidir

585 İnformasiya VBİS hansı funksiyanı yerinә yetirir ?

•

Verilәnlәrin mәntiqi әlaqәlәri tәskil edilir
Verilәnlәr kodlasdırılır
Verilәnlәr tәhlil edilir
Verilәnlәrin saxlanmasını tәskil edilir
hamsı

586 Әmәliyyat VBİS funksiyası hansıdır?

•

informasiyanı qeyd edilir
informasiya toplayır
informasiyanı göndәrir
hamsı
hesablama ESİ aparır

587 Universal VBİS xarakteristikası hansıdır ?

•

konkret predmet sahәsinә köklәnә bilir
Tәlәb olunan predmet sahәsinә köklәnә bilir
hәr hansı bir predmet sahәsinә köklәnә bilir
Qeyriformal predmet sahәsinә köklәnә bilir
hamsı

588 Bunlardan hansı problemistinad VBİS ?

•

tәskilati VBİS informasiya sistemi
Teleislәmә vә kombinәsdirilmis rejimli VBİS
İxtisaslasdırilmıs VBİS
Paketlәsdirilmis vә kustar tәyinatlı VBİS
Paketlәsdirilmis vә kombinәlәsdirilmis rejimli VBİS

589 Bunlardan hansı is rejiminә qorә VBİSdir ?

•

tәskilati VBİS informasiya sistemi
Paketlәsdirilmis vә kustar tәyinatlı VBİS
Paketlәsdirilmis vә kombinәlәsdirilmis rejimli VBİS
Teleislәmә vә kombinәsdirilmis rejimli VBİS
Teleislәmә rejimli VBİS

590 Bunlardan hansı is rejiminә qorә VBİSdir ?
Teleislәmә vә kombinәsdirilmis rejimli VBİS
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•

Paketlәsdirilmis vә kombinәlәsdirilmis rejimli VBİS
tәskilati VBİS informasiya sistemi
Paketlәsdirilmis vә kustar tәyinatlı VBİS
Paketlәsdirilmis vә telislәmә rejimli VBİS

591 Saxlanan informasiyanın xarakterizinә qörә VBİShansı sistemә bölünür

•

tәskilati VBİS informasiya sistemi
tәskilati VBİS informasiya sistemi
tәskilati VBİS informasiya sistemi
iqtisadi informasiya sistemi
tәskilati VBİS informasiya sistemi

592 Saxlanan informasiyanın xarakterizinә qörә VMBİShansı sistemә bölünür

•

tәskilati VBİS informasiya sistemi
tәskilati VBİS informasiya sistemi
tәskilati VBİS informasiya sistemi
Elmitexniki informasiya sistemi
tәskilati VBİS informasiya sistemi

593 Bunlardan hansı saxlama informasiyasının xarakterinә qörә VBİSn sisteminә daxil deyildir

•

tәskilati informasiya sistemi
iqtisadi informasiya sistemi
hamsı
Mәntiqi informasiya sistemi
Fiziki informasiya sistemi

594 Bunlardan hansı verilәnlәrin islәnmәsinin tәskili üsuluna qörә VBlәri fәrqlәndirir ?

•

Kustar VB
Fәrdi VB
hamsı
Sәrikli VB
Lokal VB

595 Bunlardan hansı verilәnlәrin islәnmәsinin tәskili üsuluna qörә VBlәri fәrqlәndirir ?

•

Paylanmıs VB
Assimlyisiya edilmis VB
hamsı
Kombinәlәsdirilmis VB
Konfiqurasiya edilmis VB

596 Bunlardan hansı paylanmıs mәlumat bazasının üstün cәhәtidir?

•

hamsı
Sistem mürәkkәblәsir
Sorquları sinxronlasdırmaq problemi mürәkkәblәsir
Paylanmıs vә mәrkәzlәndirilmis sistemlәrin üstünlüklәrini özündә әks etdirir
MBnin mәntiqi layihәlәsdirmә cәtinlәsir

597 Bunlardan hansı paylanmıs mәlumat bazasının üstün cәhәtidir?
hamsı
Sorquları sinxronlasdırması mürәkkәblәsir
Xidmәt edici informasiyanın xüsusi cәkisi artır
Fiziki sәviyyәdә layihәlәsdirmә cәtinlәsir

•
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•

Yükü sistemin müxtәlif komponentlәri arasında paylamaq imkanı yaradır

598 Bunlardan hansı paylanmıs VBnin üstün cәhәtidir

•

hamsı
Natamam mәlumat әldә etmәk
Minimum mәlumat әldә etmәk
Tam mәlumat әldә etmәk
Dolgun mәlumat әldә etmәk

599 AİS hansı formada layihәlәsdirilә bilәr

•

hamsı
kütlәvi
sistem
fәrdi
massiv

600 Virtual korporasiyanın әsasını tәskil edәn elementlәrә aiddir?

•

variantlar doğru deyil
informasiya texnologiyalarının infrastrukturu
virtual dәyәr zәncirlәri
variantların hamısı
alıcıların virtual birliklәri

601 Asagıdakı ifadәlәrdәn hansı metrikaların tәtbiq sahәsinin tәskilati layihәlәndirmә bölmәsinә aid edilir,

•

Layihәnin cәdvәli, büdcә, resursların qiymәtlәndirilmәsi, ölçü vә layihәnin basa çatması
meyarlarınmüәyyәnlәsdirilir
hamsı
Layihәnin yerinә yetirildiyi bütün dövr әrzindә potensial problemlәrin erkәn askarlanmasını, habelә müvafiq әks
tәdbirlәr görülmәsi yolu ilә riskin qarsısının alınması vә izlәnilmәsi sisteminin inkisafını әhatә edәn strategiyanın
islәnib hazırlanmasından ibarәtdir
Layihә planlasdırmanın, tәskilati siyasәtin vә standartların strateji mәqsәdlәri çәrçivәsinә uygun qiymәtlәndirilir
vә biznesproseslәrin fasilәsiz tәkmillәsmәsi vә reinjinirinqi kimi bütün tәskilata tәsir göstәrәnamillәr nәzәrә
alınmaqla yenidәn baxılıb dәyisdirilir.
Proseslәrin xüsusiyyәtlәri, mәmulatın keyfiyyәti, faktiki nәticәlәrin vә planın müqayisәsi, habelә mәhsuldarlıq
ölçülür

602 İnformasiyanın qorunmasına vә axtarısına kömәk göstәrәn korporativ sistemlәrә aiddir:

•

Qrup sәklindә isin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәrindәn
Avtomatlasdırılmıs sәnәd dövriyyәsi sistemlәrindәn
personal idarә etmә sistemi
Bütün cavablar dogrudur
Mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәrindәn

603 Qәrar qәbuluna yardım üçün korporativ sistemlәr nә mәqsәdlә yaradılır?

•

Korporasiyanın rәhbәrlәri tәrәfindәn idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün
Bütün cavablar dogrudur
Müstәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını
Hәlli qrup halında islәyәn ayrıayrı insanlar tәrәfindәn tәklif edilәn strukturlasdırılmamıs problemlәrin hәlli üçün
Korporasiyanın biznes hәllәrinin qәbulu üçün

604 Elektron biznesdә verilәnlәrin mübadilәsi kagızsız texnologiyası necә adlanır?
HRM
ERP
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•

Bİ
EDI
CRM

605 Biznes proseslәrinin avtomatlasdırılması üçün nәzәrdә tutulmus ERP informasiya sistemi hansı
funksiyanı yerinә yetirir?

•

Müstәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını
heç biri
Biznes informasiyanın analizi vә tәsviri
Personalın idarә olunmasını
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını

606 Biznes proseslәrinin avtomatlasdırılması üçün nәzәrdә tutulmus CRM informasiya sistemi hansı
funksiyanı yerinә yetirir?

•

Biznes informasiyanın analizi vә tәsviri
heç biri
Müstәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını
Personalın idarә olunmasını
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını

607 Biznes proseslәrinin avtomatlasdırılması üçün nәzәrdә tutulmus BI informasiya sistemi hansı funksiyanı
yerinә yetirir?

•

Biznes informasiyanın analizi vә tәsviri
Personalın idarә olunmasını
heç biri
Müstәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını

608 Biznes proseslәrinin avtomatlasdırılması üçün nәzәrdә tutulmus ECM informasiya sistemi hansı
funksiyanı yerinә yetirir?

•

Müәssisә resurslarının idarә olunmasını
heç biri
Müәssisә sәnәdlәrinin idarә olunmasını
Personalın idarә olunmasını
Müstәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını

609 Biznes proseslәrinin avtomatlasdırılması üçün nәzәrdә tutulmus HRM informasiya sistemi hansı
funksiyanı yerinә yetirir?

•

Müәssisә sәnәdlәrinin idarә olunmasını
Personalın idarә olunmasını
Müstәrilәrlә әlaqәnin idarә olunmasını
heç biri
Müәssisә resurslarının idarә olunmasını

610 İnformasiya sisteminin qurulması mәrhәlәlәrinә aid olanı göstәrin

•

konseptual
layihәlәndirmә
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
hazırlama
sadalananların hamısı doğrudur

611 müәssisәnin kollektiv fәaliyyәtinin informasiya dәstәyini tәmin edәn informasiya sistemi:

•
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korporativ AİS
lokal AİS
Texnoloji prosesi idarә edәn AİS
maliyyә AİS
qlobal AİS

612 Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir?

•

Tәtbiqi proqram tәminatına
Üsulayönümlü proqrama
Xüsusi nәzarәt proqramına
Әmәliyyat sistemlәrinә
Serviz proqramına

613 Kompüter virusu nәdir vә hansı növlәri vardır?

•

pozucu siqnaldır, tәhlükәsiz, tәhlükәli vә çox tәhlükәli növlәri vardır
pozucu tәsirdir, aktiv, passiv vә aktivlәşә bilәn növlәri vardır
pozucu fayldır, tәhlükәsiz, tәhlükәli vә çox tәhlükәli növlәri vardır
pozucu proqramdır, tәhlükәsiz, tәhlükәli vә çox tәhlükәli növlәri vardır
pozucu proqramdır, fayl, yüklәyici vә şәbәkә virus növlәri vardır

614 .....informasiyanın әslliyinin tәsdiqi vә onun tamlığı mәsәlәsini nisbәtәn asan vә ucuz hәll etmәyә imkan
verir.

•

Elektron rәqәm imzası
password
user
icazә
login

615 informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә әn mürәkkәb mövzu....

•

risklәrin qәbuledilәcәk sәviyyәyә qәdәr azaldılması sxemini müәyyәn etmәk
İnformasiya aspektindә tәşkilata kimin hansı ziyanı vura bilmәsini müәyyәn etmәk
İcazәlәrin mәntiqi idarәolunması mövzusu
Risklәrin hesablanması
Hansı verilәnlәrin vә hansı ciddiliklә qorunması zәruri olduğunu müәyyәn etmәk

616 İnformasiya tәhlükәsizliyi siyasәtinin işlәnmәsinin әsas istiqamәtlәri hansıdır?

•

risklәrin qәbuledilәcәk sәviyyәyә qәdәr azaldılması sxemini müәyyәn etmәk
Risklәrin hesablanması
Hansı verilәnlәrin vә hansı ciddiliklә qorunması zәruri olduğunu müәyyәn etmәk
İnformasiya aspektindә tәşkilata kimin hansı ziyanı vura bilmәsini müәyyәn etmәk
hamsına

617 İnformasiya tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasıüçün tәdbirlәri hansı sәviyyәlәrә bölmәk olar?

•

İnzibati tәdbirlәr
Qanunvericilik tәdbirlәri (qanunlar, normativ aktlar, standartlar vә s.)
Proqramtexniki tәdbirlәr
Tәşkilati tәdbirlәr
hamsına

618 İdeyanın formalaşdırılması vә mәqsәdlәrin tәyini informasiya sisteminin qurulmasının hansı
mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn işlәrә aiddir?
heç biri
86/98

21.12.2016

•

konseptual
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
layihәlәndirmә
hazırlama

619 Layihәnin әsas komandasının formalaşdırılması informasiya sisteminin qurulmasının hansı mәrhәlәsindә
yerinә yetirilәn işlәrә aiddir

•

heç biri
layihәlәndirmә
texniki tapşırığın tәrtib edilmәsi
konseptual
hazırlama

620 İnformasiya sisteminin hәyat dövrünün hazırlıq prosesinә aiddir:

•

sistemi vә onun proqram tәminatını hazırlayan müәssisәnin әmәliyyatını tәyin edir
alıcımüәssisәni sistemlә, proqram mәhsulu ilә vә proqram tәminatı xidmәti ilә tәchiz edәn tәdarükçü
müәssisәsinin әmәliyyatlarını tәsvir edir;
heç biri
sistemin sәnәdlәrindә istismara aid göstәrilәn tәlimatlardan fәrqli olaraq, burada istifadәçilәrә kömәk üçün
operatorun planlaşdırdığı vә öz üzәrinә götürdüyü işlәr, istifadәçi ilә әks әlaqәnin qurulması vә s. tәyin olunur.
informasiya sisteminin yaradılması üçün lazım olan maliyyә, material vә әmәk resurslarının әldә edilmәsini
nәzәrdә tutur

621 Kriptoqrafiya zamanı açarların sayı:

•

4.0
3
6.0
5.0
2.0

622 Antivirus proqramının vәzifәsi :

•

proqramların virusdan yoxlanması vә müalicәsi
proqramların qorunması
heç biri
sistemi yoxlamaq
sistemin silinmәsi

623 hansi informasiyanın xüsusiyyәti deyil?

•

aktuallıq
obyektivlik
tamlıq
natamamlıq
dәqiqlik

624 informasiya tәhlükәsizliyinә aid deyil?

•

mudafiә vasitәlәri
mudafiә üsulları
mәqsәdlәr
hәmlә obyektlәri
verilәnlәr bazası

625 İnformasiya tәhlükәsizliyini tәmin edәn proqram tәminatı hansıdır?
heç biri
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•

qrafik proqramlar
mәtn proqramları
antivirus programları
elektron cәdvәllәr

626 Kompüterin virusa yoluxmasını necә müәyyәn etmәk olar?

•

Nәzәrdә tutulmamış sәs siqnallarının verilmәsi
Sәrt diskә teztez müraciәt
Proqramlar başladılarkәn kompüterin yavaş işlәmәsi
Bütün variantlar doğrudur
Ekrana nәzәrdә tutulmamış mәlumatların vә görüntülәrin çıxması

627 Kompüter virusu aşağıdakı halların hansında yarana bilәr?

•

Oyun quraşdıran zaman
Kompüterdәn hәr hansı faylı silәn zaman
Yüksәk gәrginlik zaman
Kompüteri söndürәn zaman
Printerdә sәnәd çap edәn zaman

628 Müәssisәlәrdә yaradıcı әmәk tәlәb edәn sahәnin xüsusi çәkisi

•

çoxdu
cüzidir
ortadır
portaldır
normadan artıqdır

629 AİSnin iqtisadi sәmәrәliliyinә tәsir etmәyәn amil hansıdır

•

bütün cavablar düz deyil
Texnoloji variantdan qeyrioptimal istifadә
Qәrarların keyfiyyәtinә yüksәldilmәsi
Layihә tәrtibatının sürәtlәndirilmәsi
informasiyahesablama sisteminin tәskili

630 Avtomatlasdırılmıs is yerinin iqtisadi sәmәrәliliyinә tәsvir edәn amil hansıdır

•

bütün cavablar düz deyil
İdarә etmә metodlarının tәkmillәsdirilmәsi
Modifikasiya isinin düzqün tәskil edilmәmәsi
İdarә etmә metodunda sәmәrәsizlik
informasiyahesablama sisteminin tәskili

631 İnformasiya texnoloqiyasının inkisafında mühüm mәrhәlәlәrdәn biri?

•

bütün cavablar düz deyil
AİYnin tәskili
informasiyahesablama sisteminin tәskili
müәssisәdә struktur dәyisikliyi
bütün cavablar düzdü

632 Verilәnlәr bankının predmet sahәsi hansıdır?

•

heç biri
informasiya sistemindә saxlanılan vә müәyyәn tәdqiqat sahәsinә malik informasiya yıgımı
Lahiyәlәndirmә ücün istifadә edilәn informasiya yıgımı
informasiya sisteminә daxil olmayan informasiya yıgımı
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Masın informasiya dasıyıcısında әks olunan informasiya yıgımı

633 VBda ötürülәn informasiyanın hәcmi nәdәn asılıdır ?

•

heç biri
VBİSdәn
funksional sistemdәn
әmәliyyat sistemindәn
göstәricilәr sistemindәn

634 Bunlardan hansı törәmә informasiyasıdır ?

•

heç biri
idarә edici obyektdәn daxil olan
ilkin vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi
ilkin informasiyanın tәrkib hissәsidir
nәticә vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi

635 Bunlardan hansı daxili giris informasiyasıdır ?

•

heç biri
idarә edici obyektdәn daxil olan
ilkin vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi
ilkin informasiyanın tәrkib hissәsidir
nәticә vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi

636 Bunlardan hansı xarici giris informasiyadır ?

•

heç biri
tabeciliyindә olan müәssisәdәn daxil olan
ilkin vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi
ilkin informasiyanın tәrkib hissәsidir
nәticә vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi

637 Bunlardan hansı aralıq informasiyadir ?

•

heç biri
tәkrar emal edilәn
ilkin vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi
ilkin informasiyanın tәrkib hissәsidir
nәticә vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi

638 Bunlardan hansı giris informasiyadir ?

•

heç biri
xarici vә daxili alәmdәn daxil olan
ilkin vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi
ilkin informasiyanın tәrkib hissәsidir
nәticә vә törәmә informasiyasının tәrkib hissәsi

639 VBİSnin funksiyasına bunlardan hansı aiddir ?

•

heç biri
VBİS әmәliyyat sisteminin girişçıxış moduluna müraciәt edir
VBİS әmәliyyat sisteminin proqramları tәmin edir
VBİS әmәliyyat sistemini informasiya ilә tәmin edir
VBİS әmәliyyat sisteminin informasiya ilә tәmin edir

640 Mәlumat bazasının tәtbiqi proqram bunlardan hansı müraciәt edir ?
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•

Texnikanın saxlandığı banklar
VBİS(verilәnlәr bazasının i/e sistemi)
Xәbәrlәr sisteminә
Rekvizitlәr sisteminә
Göstәricilәr sisteminә

641 Mәlumat bazası hansıdır ?

•

Texnikanın saxlandığı banklar
Mәlumatların saxlandığı fayl
Pulların saxlandığı banklar
Texnikanın saxlandığı anbar
Texnoloji proseslәr

642 Bunlardan hansı daha çox informasiya resurslarına oxşayır ?

•

heç biri
Әsas fondlara
Nizamnamә fonduna
Dövriyyә fondlarına
Kapital fonduna

643 Bunlardan hansı kәmiyyәt göstәricisidir ?

•

heç biri
Malın sayı
Malın keyfiyyәti
Malın çeşidi
Malın kodu

644 Bunlardan hansı xәbәrdir ?

•

Rekvizitlәrin mәcmusu
Verilәnlәrin mәcmusu
Göstәricilәrin mәcmusu
Massivlәrin mәcmusu
heç biri

645 Bunlardan hansı xarici giriş informasiyadır ?

•

Tabeçiliyindә olan müәssisәdәn daxil olan
İdarәedici obyektdәn daxil olan
heç biri
Arxivdә saxlanılan
İdarәolunan obyektdәn daxil olan

646 İnformasiya resurslarının müsbәt tәsir obyekti hansıdır ?

•

heç biri
Sәmәrәliliyi sabit saxlayır
Ümumi sәmәrәliliyә mәnfi tәsir göstәrir
Sәmәrәliliyi yüksәldir
Ümumi sәmәrәliliyi aşağı düşür

647 Bunlardan hansı informasiya resursudur ?
heç biri
Kor tәbii әldә edilir
Tәsadüfәn әldә edilir

•

90/98

21.12.2016

•

Elmi tәcrübi fәaliyyәtdә әldә edilir
Elmi әsası olmadan әldә edilir

648 Bunlardan hansı bilik anlayişına xasdır:

•

Sabit quruluşa malik olması
Sadә quruluşa malik olması
heç biri
Qeyri sabit quruluşa malik olması
Yüksәk quruluşa malik olması

649 Kibernetikanın әsas anlayışı hansıdır?

•

Verilәn
xәbәr
Mәlumat
İnformasiya
heç biri

650 Bunlardan hansı daha geniş mәhfumdur:

•

xәbәr
İnformasiya
heç biri
Verilәn
Mәlumat

651 Bunlardan hansı kursun predmetidir?:

•

Texniki tapşırıq
Verilәn әmәliyyatların avtomatlaşdırılması
İşlәnmә texnologiyasının müәyyәn edilmәsi
İnformasiya texnologiyalarında işlәmәk
Layihәlәşdirilmә

652 Avtomatlasdırılmıs is yerinin iqtisadi sәmәrәliliyinә tәsvir edәn amil hansıdır

•

hamsı düzdü
İdarә etmә metodunda sәmәrәsizlik
Modifikasiya isinin düzqün tәskil edilmәmәsi
İdarә etmә metodlarının tәkmillәsdirilmәsi
bütün cavablar düz deyil

653 AİSnin iqtisadi sәmәrәliliyinә tәsir etmәyәn amil hansıdır

•

Layihә tәrtibatının sürәtlәndirilmәsi
Qәrarların keyfiyyәtinә yüksәldilmәsi
bütün cavablar düz deyil
hamsı düzdü
Texnoloji variantdan qeyrioptimal istifadә

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

•

2015.0
2012
2011.0
2013
2014.0
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655 “Elektron formada olan verilәnlәr yığımıdır, digәr verilәnlәrlә mәntiqi әlaqәli olur vә bu verilәnlәr
yığımını yaradan (generasiya edәn) şәxsi birqiymәtli identifikasiya etmәyә imkan verir” cümlәsi hansı
anlayışı ifadә edir?

•

Elektron verilәn
Elektron imza
Elektron dövlәt
Elektron rәqәm
Elektron sәnәd

656 Hansı tip proqramlar xidmәti proqramlara aid deyil?

•

Fayl vә qovluqlarda işlәmә proqramları
Mәtn redaktorları
İnterfeysi nizamlayan proqramlar
Antiviruslar
Arxivlәşdirmә proqramları

657 Hansı qrafik redaktor deyil?

•

AdobrPhoto
Excel
CorelDraw
Powerpoint
Paint

658 Biri aparat vasitәlәrinә daxil deyil?

•

İdarәetmә
İşlәmә sürәti
Yaddaşın tәşkili
Kompüter strukturu
GirişÇıxış tәşkili

659 Bunlardan biri giriş qurğusu deyil?

•

Klaviatura
Monitor
WebKamera
Skaner
Siçan

660 Reinjinirinqin neçә әsas xüsusiyyәtlәri var

•

2.0
8
6.0
4
3.0

661 Biznesproseslәrin reinjinirinqinin әsas prinsiplәrinә aiddir:

•

Vәziyyәtdәn asılı olaraq prosesin yerinә yetmәsinin müxtәlif növlәri
hamsı
özünә nәzarәtlә sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi: icraçılar sәrbәst qәrar qәbul edirlәr prosesin üfiqi sıxlığı);
Cavabdehliyin konsentrasiyası: bir neçә işçi prosedurun bir prosedura birlәşmәsi (proseslәrin şaquli sıxılması);
Prosesin yerinә yetmәsinin tәbii sıxlığı

92/98

21.12.2016

662 .....– müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini yaxşılaşdırmaq mәqsәdi ilә müәssisәnin idarәetmә siyasәtinin
kompleks yenilәşmәsi, istehsal vә ya kommersiya proseslәrinin, işçi kollektivin düçüncәsinin struktur
dәyişmәsidir.

•

İKT
Reinjinirinq
biznesproses
injinirinq
informasiya texnologiyası

663 .....– bu idarәedici tәsirin vә ehtiyatların kömәyi ilә prosesin girişini çıxışına dәyişdirәn fәaliyyәtin
ardıcıl, mәqsәdyönlü vә reqlamentli növlәrinin növüdür, başqa sözlә istifadәçilәr üçün qiymәtli olan prosesin
nәticәlәridir

•

İKT
biznesproses
injinirinq
Reinjinirinq
informasiya texnologiyası

664 .....– biznesin tәşkilati yenilәşmәsinin yenilikçi üsuludur.

•

İKT
Reinjinirinq
biznesproses
injinirinq
informasiya texnologiyası

665 Müasir idarәetmә texnologiyalarının quruluşu neçә pillәlidir

•

5.0
4
2.0
3
6.0

666 Alqoritm dedikdә, nә başa düşülür?

•

mәntiqi dәyişdirildikdә lazımi nәticә vermәyәn formal yazılış
mәsәlә hәlli üçün lazımi әmәliyyatların icra sırasının formal yazılışı
mәsәlә hәlli üçün lazımi әmәliyyatların icra sırasının formal yazılışı
quruluşu dәyişdirildikdә lazımi nәticә vermәyәn formal yazılış
şәrtlәri dәyişdirildikdә lazımi nәticә vermәyәn formal yazılış

667 Simvol tipli verilәnlәrin tәsviri üçün yaddaşda nә qәdәr yer ayrılır?

•

32 bayt
1 bayt
5 bayt
1 bit
16 kbayt

668 İnformasiya ikilik say sisteminә vә әksinә necә çevrilir

•

Disklәr vasitәsilә
Monitor tәrәfindәn
İstifadәçi tәrәfindәn
Xüsusi lüğәtlәr vasitәsilә
Avtomatik olaraq
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669 İnformasiya sistemi ilә informasiya texnologiyasının nә fәrqi var?

•

hәr ikisi verilәnlәrin emalına әsaslanır
sistem quruluşa malikdir, texnologiya әmәllәr sırasıdır
bunlar eyni mәnalı anlayışlardır
hәr ikisi mәsәlә hәlli üçündür
informasiya sistemi informasiya texnologiyasının sinonimidir

670 Yeni informasiya texnologiyasının 3 әsas prinsipi hansılardır?

•

interaktivlik, diferensasiya, cәldlik
interaktivlik, inteqrasiya, çeviklik
ardıcıllığ, determinlik, müәyyәnlik
çeviklik, etibarlılıq, dәqiqlik
operativlik, dәqiqlik, gerçәklik

671 Yeni informasiya texnologiyasının yeniliyi nәdәdir?

•

yeni yaşam tәrzi yaratmağında
fәaliyyәtin mәzmununu köklü surәtdә dәyişdirmәyindә
yeni mәsәlәlәrin hәllini mümkün etmәyindә
yeni vasitәlәrә әsaslanmağında
yeni dünyagörüşü yaratmağında

672 Ekspert sistemlәri nәdir?

•

evristik mәsәlә hәll edәn proqram
mәntiq vә mütәxәssis tәcrübәsi әsasında evristik mәsәlә hәll edәn proqram
mәslәhәt verici proqram
bilik bazası ilә işlәyәn proqram
diaqnoz qoyucu proqram

673 Elektron bazar nәdir?

•

heç biri
Çoxsaylı alıcıları vә satıcıları birlәsdirәn, informasiya, mallar vә xidmәtlәr mübadilәsinә xidmәt edәn, habelә
ödәnislәri hәyata keçirmәyә imkan verәn informasiya sistemidir
Mәlumat bazalarını idarәetmә sistemlәridir
Layihә üzrә birgә fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi, qrup qәrarının qәbulu vә i.a. Üçün islәyәn komanda üzvlәri
qruplarını dәstәklәyәn informasiya sistemlәrinin ümumi adıdır
Müstәrәk biznes etmәk üçün çoxsaylı alıcıları vә satıcıları birlәsdirәn informasiya sistemidir

674 İnformasiyanın istifadә olunma xarakterinә görә növüdür

•

sәsli
Metodik
Verbal
Qrafik
mәtni

675 Elektronkommersiyanın әn genis inkisaf etmis sahәsi

•

düzgün cavab yoxdur
maliyyә xidmәtlәrinin satısı vә hesablasmanın әnternet vasitәsilә aparılması
hüquq vә hәkim mәslәhәtlәri
İnternet vasitәsilә mәsafәdәn tәhsil
uzunmüddәtli planlasdırma, profilaktika vә qabaqlama üsulları ilә daha az xәrclәrlә problemlәrin hәlli

676 İnkisaf etmis dünya ölkәlәrindә elektron hakimiyyәt vә idarәetmәnin tәtbiqi “hökumәtin yenidәn
qurulması” konsepsiyasının әsaslandıgı prinsiplәrә aid deyil:
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•

heç biri
hökumәt üçün xidmәtlәr tәqdim edә bilәcәk strukturların rәqabәtinin qeyrizәruriliyi
dövlәt strukturunun pulun xәrclәnmәsinә deyil, onun qazanılmasına yönәldilmәsi
yerli cәmiyyәtlәrә böyük sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
uzunmüddәtli planlasdırma, profilaktika vә qabaqlama üsulları ilә daha az xәrclәrlә problemlәrin hәlli

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

•

heç biri
dövlәtә mütlәq bәla kimi deyil, kollektiv fәaliyyәt üsulu vә ictimai problemlәrin hәlli kimi baxılmır
dövlәt idarәetmәsinin problemi insanlar (bürokratiklәr) deyil, bürokratik sistemin özüdür
sәmәrәli dövlәt informasiya cәmiyyәtinin vә biliklәr iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uygun olmalıdır,
böyük,mәrkәzlәsdirilmis vә standartlasdırılmıs bürokratiya keçmisdә qalmalıdır
bütün vәtәndaslar üçün imkanların bәrabәrliyinin tәmin olunması prinsipinә әsaslanmaq zәruridir

678 Elektron hökumәtin tәtbiqinin әsas maliyyә mәnbәyi .............

•

dövlәt büdcәsidir
qeyrihökumәt tәskilatlarıdır
heç biri
transmilli tәskilatlardır
nazirlәr kabinetidir

679 Elektron hökumәt qәrb anlamında hansı modullardan ibarәtdir?

•

heç biri
G2G, G2B, G2C
SCM, OLAP, CRM
ERPәә, CRM, Workflow
SCM, OLAP, CRM

680 Elektron hökumәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil

•

heç biri
növbәti tәtbiqi qәrar, mövcud struktur vә münasibәtlәrin modernlәsdirmә metodu
informasiyanın elektron emalı, ötürülmәsi vә yayılması vasitәlәri әsasında dövlәt idarәetmәsinin tәskili
bütün kateqoriyadan olan vәtәndaslara (tәqaüdçülәrә, isçilәrә, bizneslә mәsgul olanlara, dövlәt qulluqçularına vә
s.) elektron vasitәlәrlә dövlәt orqanlarının bütün xidmәtlәrinin tәqdim edilmәsi
dövlәt idarәçiliyindә informasiya texnologiyaları

681 İnformasiyanın qorunmasına vә axtarısına kömәk göstәrәn korporativ sistemlәrә aiddir:

•

virtual idarәetmә
Bütün cavablar dogrudur
Qrup sәklindә isin qrafiklәrinin tәrtibi sistemlәrindәn
Mәlumat bazalarının idarә olunması sistemlәrindәn
Avtomatlasdırılmıs sәnәd dövriyyәsi sistemlәrindәn

682 Virtual korporasiyanın әsasını tәskil edәn elementlәrә aiddir?

•

virtual idarәetmә
variantların hamısı
virtual dәyәr zәncirlәri
informasiya texnologiyalarının infrastrukturu
alıcıların virtual birliklәri

683 Elektron tәrәzilәr hansı әmәliyyatları yerinә yetirir ?

•

heç biri
qablasdırılmıs әmtәәnin çәkilmәsi
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•

әmtәәnin satılması
әmtәәnin anbara yerlәsdirilmәsi
әmtәәnin qablasdırılması

684 Elektron imza Azәrbaycanda hansı ildәn tәtbiq olunur?

•

2015.0
2011
2014.0
2012
2013.0

685 Tәtbiqi proqram icra zamanı hansı yaddaşda saxlanılır?

•

Sәrt disk
әmәli yaddaş
Prosessor
xarici yaddaş
Keş yaddaş

686 Aşağıdakılardan hansı düzgün “gmail” elektron poçt ünvanıdır?

•

gmail.bill.com
bill@gmail.com
com.bill.@
com.gmail@bill
bill@com

687 Variantlardan biri düz deyil?

•

1 Bayt  1024 KB
1 GB – 1024 TB
1 MB– 1024 KB
1 TB – 1024 GB
1 Bayt – 8 Bit

688 Bunlardan biri sistem proqramlarına aid deyil?

•

Antivirus proqramları
Proqramlaşdırma dillәri
Örtük proqramları
Әmәliyyat sistemlәri
Arxiv proqramları

689 Biznec prosesin tәkminlәşmәsinin necә qrupu var?

•

5.0
3
2.0
4
6.0

690 egovernmentin tәşkili ............. nәticәsidir.

•

böyük hәcmli verilәnlәrin emalının
İTnin tәtbiqinin
idrak qanunlarından istifadәnin
interaktiv informasiya mübadilәsinin
müasirliyin
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691 Dövlәt qulluqçularının fәaliyyәtindә әhaliyә münasibәtdә vәtәndaş mәmnunluğunun tәmin edilmәsinә
xidmәt edәn yeni yanaşma forması necә adlanır?

•

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

692 Bu problemlәrdәn hansı informasiyanın islәnmәsinin inkişafının IV mәrhәlәsindәnәzәrdә tutulmur?

•

düz cavab yoxdu
Qeyri mәrkәzlәşdrilmiş qaydada istifadә
Fәrdi kompüterlәrin potensialından tam istifadә edilmәsi
Sistemin modul quruluşunun tәmin edilmәsi
Sistemin çevikliyinin tәmin edilmәsi

693 İnformasiya texnologiyasının inkisafının IV mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulan problem:

•

düz cavab yoxdu
Sistemin saxlanma xәrclәrinin kәskin aşağı salınması
Sistemin saxlanma xәrclәrinin stabilliyi
Sistemin saxlanma xәrclәrinin artırılması
Sistemin işlәnmә xәrclәrinin çoxaldılması

694 İnformasiya texnologiyasının inkişafının IV mәrhәlәsindә nәzәrdә tutulan problem mәsәlә:

•

düz cavab yoxdu
Sistemin resurslarına qәnaәt
: Bölmәlәr arasında әlaqәlәrin azaldılması
Sistemdә qeyri çmәrkәzlәşdirilmiş modul qaydad istifadә
Digәr tәşkilatlarla әlaqәlәrin kәsilmәsi

695 İnformasiya texnologiyasının inkişafının IV mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә edir:

•

düz cavab yoxdu
1980cı illәrdәn sonrakı dövrü
1970cı illәrdәn sonrakı dövrü
1960cı illәrdәn sonrakı dövrü
1995ci illәrdәn sonrakı dövrü

696 İnformasiya texnologiyasının inkişafının III mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә edir:

•

düz cavab yoxdu
19801990
19501962
19521964
19561968

697 İnformasiya texnologiyasının inkişafının II mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir:

•

düz cavab yoxdu
19701980
19501961
19521963
19561967

698 İnformasiya texnologiyasının inkişafı birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir:
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•

düz cavab yoxdu
19601970
19501960
19521962
19561966

699 Elektron bazar:

•

Müstәrәk biznes üçün çoxsaylı alıcıları vә satıcıları birlәşdirәn informasiya sistemidir
düz cavab deyil
Layihә üzrә birgә fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi, qrup qәrarının qәbulu vә i.a. Üçün islәyәn komanda üzvlәri
qruplarını dәstәklәyәn informasiya sistemlәrinin ümumi adıdır
Mәlumat bazalarını idarәetmә sistemlәridir
bütün cavablar dogrudur

700 Elektron ticarәtin texnoloji әsası:

•

düz cavab deyil
Lokal sәbәkә
Ekstranet
İntranet
Qlobal sәbәkә
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