21.12.2016

15x2y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 15x2y İdarәetmә sistemlәri
1 Sistem nәdir?

•

Müxtәlif elementlәr mәcmusu
Müxtәlif hadisә vә proseslәrin yıgımı
Müxtәlif elementlәr mәcmusu
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu
Birbiri ilә qarşılıqlı olmayan elemenlәr mәcmusu

2 İnformasiya tәminatı nәdir?

•

Mövcud İnformasiyanın emalı
Mövcud İnformasiyanı saxlayır
Mövcud İnformasiyanı toplayır
Mövcud İnformasiyanı ötürür
Mövcud informasiyanı özündә birlәşdirmәk

3 İdarә etmә sistemindә baza

•

Biliyin tәkminlәşdirilmәsi
Verilәnlәr bazası
Biliklәr bazası
Verilәn vә bilik bazası
Embistik BİLİK

4 İdarә etmә sisteminin mәqsәdi?

•

Sistemi tәmkinlәşdirmәk
Sistem yaratmaq
informasia sistemini inkişaf ettirmәk
informasia sistemini yaratmaq
Düzgün qәrar qәbul etmәk

5 İdarә etmә sistemindә әsas obyekt?

•

İqtisadi riyazi modellәr
İnformasiya mәnbәyi
Sistem
idarә olunan vә idarә edici Sistemlәr
informasiya sistemi

6 Düzgün qәrar qәbul etmәk üçün әsas şәrt?

•

informasia әlavәsi
İnformasiyanin toplanması
informasiyanın saxlanmasl
Informasiyanın yığılması vә emalı
informasiya preqmenti

7 Texnologiya hansı sözdәn yaranır?

•

Texniki vasitәlәr
Qeyrimütәşәkkür
Keyfiyyәt
Bacarıq öyrәnmәk
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Program vasitәlәri

8 Hüquqi tәminata nә daxildir?

•
9

İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün texniki vasitәlәr
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün riyazi modellәr
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün informasiya
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün hüquqi aktlar
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün programlar

Tәşkilatı tәminata nә daxildi?

•

İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün programlar
İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün informasiya
İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün hüquqi aktlar
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün riyazi modellәr
İnformasiya sisteminin yaradilması ilә әlaqәdar müxtәlif tәşkilatı proseslәr

10 Texniki tәminata nә daxildir?

•

İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün riyazi modellәr
İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün hüquqi aktlar
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün programlar
İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün informasiya
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün texniki vasitәlәr

11 Program tәminatına nә daxildir?

•
12

İnformasiya sistemindә tәlәb olunan hüquqi aktlar
İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün riyazi modellәr
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan informasiya
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan texniki vasitәlәr
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün proqramlar

Riyazi tәminata nә daxildir?

•

İnformasiya sistemindә tәlәb olunan hüquqi aktlar
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün riyazi modellәr
İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün programlar
informasiya sistemindә tәlәb olunan bütün informasiya
İnformasiya sisteminde tәlәb olunan bütün texniki vasitәlәr

13 İnformasiya tәminatı nә demәkdir?

•

İnformasiya sisteminde tәlәb olunan hüquqi aktlar
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün informasiya
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün riyazi modellәr
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün programlar
İnformasiya sistemindә tәlәb olunan bütün texniki vasitәlәr

14 Әl ilә işlәyәn informasiya nәdir?

•

Heç bir variant dogru deyil
Baş verәn bütün proseslәr mexaniki üsulla hәyata keçirilir
Başverәn bütün proseslәri yalnız әl ilә hәyata keçirilir
Baş verәn bütün proseslәr maşın sistemi ilә hәyata keçirilir
Baş verәn bütün proseslәr maşın hәyata keçirir

15 Avtomatik sistem nәyә deyilir?
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•

Heç bir variant dogru deyil
Başverәn bütün proseslәri maşın hәyata keçirir
Başverәn bütün proseslәri mexaniki üsulla hәyata keçirir
Başverәn bütün proseslәri insan maşın hәyata keçirir
Başverәn bütün proseslәri yalnız әl ilә hәyata keçirilir

16 Avtomatlaşdırma sәviyәsinә görә AIS lәr

•

Avtomatlaşdırılmış vә mexaniki vә lokal
Mexaniki avtomatlaşdırılmış vә avtomatik
Mexaniki kiçik vә orta
Avtomatlaşdırılmış vә böyük
Kiçik, orta, böyük

17 İnformasiya sisteminin әsas modellәri?

•

Mexanik kiçik vә orta
Kiçik,orta,böyük
Avtomatlaşdırılmış vә böyük
Mexaniki avtomatlaşdırılmış vә avtomatik
Avtomatik mexaniki vә local

18 İnformasiya sistemi nәdir?

•

İnformasiyanın yıgılması vә saxlanması
İnformasiyanın çevrilmәsi hәyata keçirilәn insan vәmaşın sistemi
İnformasiyanın yıgılmasını hәyata insan maşın sistemi
Maşın sistemi
Ötürülmәsi

19 Çox mürәkkәb sistemlәr nәyә deyilir?

•

Heç bir variant dogru deyil
Onların tәdqiq edilmәsi halhazırkı dövrdә qәdәr mümkün deyil
Birbiri ilә qarsiliqli elaqede olan sade sistemlerden teskil olunur
Elementlәr arasinda heç bir әlaqә yoxdur
Sistemin oyrenilmәsi zamanı elaqәni muyyәyәn etmәk olmur

20 Mürәkkәb sistemlәr nәyә deyilir?

•

Heç bir variant dogru deyil
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan sadә sistemlәrdәn olur
Sistemin oyrәnilmәsi zamanı әlaqәni müyyәyәn etmәk olmur
Elementlәr arasinda heç bir әlaqә yoxdur
Elementlә arasinda qarşılıqlı әlaqә sadә olur vә bu elementlәr birbirindәn aslı olmur

21 Sadә sistem dedikdә nә başa düşülür?

•

Heç bir variant dogru deyil
Elementlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqә sadә olur vә bu elementlәr birbirindәn aslı olmur
Elementlәr arasında heç bir әlaqә yoxdur
Elementlәr arasindakı qarşılıqlı әlaqә sadә olur vә bu elemnetlәr birbirinәn Aslı olur
Sistemin oyrәnmәsi zamanı әlaqәni müyәyәn etmәk olmur

22 İdarә etmәdә hansı sistemlәr öyrәnilir?

•

Çox mürәkkәb sistemlәr
Dinamik ,mürәkkәb vә ehtimal sistemlәr
Sadә vә ehtimal sistemlәr
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Determinә edilmiş vә sadә sistemlәr
Statik vә sadә sistemlәr

23 Dinamik sistemlәr hansı sistemlәrdir?

•

Çox mürәkkәb sistemlәr
Zamandan aslı sistemlәr
Zamandan aslı olmayan sistemlәr
Sadә sistemlәr
Mürәkkәb sistemlәr

24 Statik sistemlәr hansı sistemlәrdir?

•

Çox mürәkkәb sistemlәr
Zamandan aslı olmayan sistemlәr
Sadә sistemlәr
Zamandan aslı sistemlәr
Mürәkkәb sistemlәr

25 Fәaliyyәtinә görә sistemlәr bölünür?

•

Determine edilmiş ehtimal sistemlәr
Statik vә ehtimal sistemlәr
Statik vә dinamik sistemlәr
Sadә vә mürәkkәb sistemlәr
Dinamik vә determinә sistemlәr

26 Dәyişkәnliyinә görә sistemlәr bölünür?

•

Dinamik vә determinә sistemlәr
Statik vә dinamik sistemlәr
Determinә edilmiş vә ehtimal sistemlәr
Sadә vә mürәkkәb Sistemlәr
Statik vә ehtimal sistemlәr

27 Statik sistemlәr hansı sistemlәrdir?

•

Çox mürәkkәb sistemlәr
Zamandan aslı olmayan sistemlәr
Sadә sistemlәr
Zamandan aslı sistemlәr
Mürәkkәb sistemlәr

28 Sistemin girişi dedikdә nә basa düşülür?

•

Düzgün varıant yoxdu
Sistemә tәsir edәn elementlәr yıgımı
İnformasiya proseslәrindәn sonra әldә edilәn informasiya
Sistemә tәsir etmәyәn elementlәr yıgımı
İnformasiya proseslәrindә әldә edilәn nәticә informasiyası

29 İqtisadi informasiya nәdir?

•

maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında onların özündә saxladığı qeyrimüәyyәnliyi azaldan
mәlumat
müәyyәn zaman anında әmәk maddi vә maliyyә resurslarının tәrkibi haqqında mәlumat
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsi
elmi istehsal idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
maddi vә qeyri maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
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30 İnformasiya xidmәti nәdir?

•

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

31 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

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

32 Verilәnlәrin emalına görә mövcud informasiya texnologiyaları neçә növә ayrılır?

•

5.0
6.0
3.0
2.0
4.0

33 Verilәnlәrin xarkteristikalarına aid olmayanı göstәrin:

•

tipi
strukturu
adı
yeri
qiymәti

34 Verilәnlәr hansı xarkteristikalarla tәyin olunur?

•

qiymәti
adı
strukturu
Sadalananların hamısı doğrudur
tipi

35 "Saxlamaq , emal etmәk vә ötürmәk üçün müәyyәn formada qeyd olunmuş mәlumatdır" ifadәsi nәyi
bildirir?

•

verilәni
faylı
biliyi
xәbәri
informasiyanı

36 İdarә etmә struk turunun sәviyyәlәrini göstәrin: 1)operativ 2)faktiki 3)funksional 4)strateji 5)plan

•

1,3,5
1,2,4
1,2,3
1,3,4
2,3,4
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37 informasiyanın ötürülmәsi dedikdә başa düşülür?

•

informasiya axtarışı vә emalı
informasiya tәlәb edilәn yerә ötürülmәsi
informasiyanın әks ettirilmәsi
informasiya texnologiya vasitәlәrindә әks etdirilmәsi
emal edilmiş informasiyanın bir obyektdәn digәr obyektdәn ötürülmәsi

38 informasiyanın emalı dedikdә nәzәrdә tutulur?

•

informasiya axtarışı vә emalı
informasiyanın әks ettirilmәsi
informasiya texnologiya vasitәlәrindә әks etdirilmәsi
informasiya üzәrindә müxtәlif әmәliyyatların hazırlanması
informasiya tәlәb edilәn yerә ötürülmәsi

39 informasiyanın toplanılması dedikdә nә başa düşülür?

•

informasiya tәlәb edilәn yerә ötürülmәsi
informasiyanın әks ettirilmәsi
informasiya texnologiya vasitәlәrindә әks etdirilmәsi
Öyrәnilәn obyekt haqqında mәlumatların yığılması
informasiya axtarışı vә emalı

40 informasia prosesi dedikdә nә başa düşülür?

•

informasiyanın saxlanılması vә ötürülmәsi
informasiyanı bir formadan digәr formaya çevrilmәsi
informasiyanın yığılması vә ötürülmәsi
İnformasyanın yığılması vә saxlanılması
informasiyanın yığılması,saxlanılması vә ötürülmәsi

41 Yeni informasia texnologiyası dedikdә nә başa düşülür

•

Kommunikasia texnologiyaının tәtbiqi
idarә etmә texnologiyasına qoşulmaq
bütöv texnoloji sistemlәr
sosial mühitin qanununa uyğunluqlarının nәzәrә alınması
mütәxәssizlәrin funksiyaları inteqrassiyası

42 İnformasia Texnologiya prosesi zamanı nә eldә edilir?

•

material rezursu
әmtә mәhsulu
program mәhsulu
informasiya mәhsulu
verilәn

43 İnformasia Texnologiyası Nәdir

•

İnformasyanın yığılmasının hәyata keçirәn insan,maşın sistemi
informasiyanın mühavizәsinin hәyata keçirdәn program vasitәsi
informasiyanın etibarlığının vә operativliyinin tәmin edәn sistem
Doğru Yoxdur
informasiyanın çevrilmәsinin hәyata keçirdәn texniki program vasitәlәrinin mәcmusu

44 İnformasiya sistemlәrinin tәminedici altsistemlәrinә aid olmayanı göstәrin:
informasiya tәminat

•
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•

texnoloji tәminat
texniki tәminat
proqram tәminat
tәşkilati tәminat

45 İnformasiya resurslarına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür: 1) sәnәdlifaktoqrafik
sistemlәr; 2) sәnәdli sistemlәr; 3) texniki sistemlәr; 4) qrup sistemlәri; 5) faktoqrafik sistemlәr

•

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

46 Miqyasına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür: 1) lokalİS; 2) korporativ İS; 3) komanda
İS; 4) qrup İS; 5) şәbәkә İS

•

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

47 İnformasiya sistemlәri miqyasa görә necә tәsniflәndirilir?

•

texniki diаqnоstikа, bibliоqrаfik, korporativ
әlinfоrmаsiyа sistеmlәri, avtоmаtlаşdırılmış İS, avtоmаt İS
tibbi diаqnоstikа, bibliоqrаfik
lokal, qrup, korporativ
strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırılmamış, qismәn strukturlaşdırılmış

48 İnformasiya texnologiyalarının komponenti deyil:

•

telekommunikasiyalar
proqram tәminatı
informasiyanın istifadәsi
aparat tәminatı
verilәnlәr

49 İstәnilәn tәyinаtlı infоrmаsiyа sistеmlәrinin işini tәmin еdәn prоsеs deyil:

•

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

50 .......... istәnilәn sahәdәn оlаn mәsәlәlәrin hәllindә infоrmаsiyаnın yığılmаsı, sахlаnmаsı, еmаlı, ахtаrışı vә
göndәrilmәsi proseslәrini tәmin еdir.

•

informasiya resursu
informasiya sektoru
informasiya xidmәti
informasiya texnologiyaları
informasiya sistemi

51 Аltsistеm nәdir?
tәtbiqi xarakterli mәsәlәlәrin hәll üsulu
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•

sistemin ayrılıqda sәrbәst olmayan elementi
qarşılıqlı әlaqә olmayan komponentlәr yığımı
sistеmin hәr hаnsı әlаmәtә nәzәrәn аyrılmış hissәsi
eyni funksiyaları yerinә yetirәn proqramtoplusu

52 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin stratejisәviyyәsinә aid olanı göstәrin

•

Hәmyerinә yetirilәn әmәliyyatların hәcmi, hәmdә idarәetmә qәrarlarının qәbulunun dinamikası yüksәk olur
Hәll olunan mәsәlәlәrin hәcmi azalır, lakin mürәkkәbliyi artır
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya
verilmәsini tәmin edir
Tәşkilatın uzunmüddәtlistrateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә qәrarları hazırlanır
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur

53 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin funksionalsәviyyәsinә aid olanı göstәrin

•

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

54 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin stratejisәviyyәsinә aid olanı göstәrin

•

Hәmyerinә yetirilәn әmәliyyatların hәcmi, hәmdә idarәetmә qәrarlarının qәbulunun dinamikası yüksәk olur
Hәll olunan mәsәlәlәrin hәcmi azalır, lakin mürәkkәbliyi artır
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya
verilmәsini tәmin edir
Tәşkilatın uzunmüddәtlistrateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә qәrarları hazırlanır
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur

55 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin funksionalsәviyyәsinә aid olanı göstәrin

•

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

56 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin operativ sәviyyәsinә aid olanı göstәrin:

•

Tәşkilatın uzunmüddәtlistrateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә qәrarları hazırlanır
Qәbul edilәn qәrarların düzgünlüyü aylar vә bәzәn illәr keçәndәn sonra tәsdiq oluna bilәr
Hәll olunan mәsәlәlәrin hәcmi azalır, lakin mürәkkәbliyi artı
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya
verilmәsini tәmin edir

57 Doğru olmnayanı göstәrin:

•

informasiya sistemindә әsas mәqsәdi informasiyanın saxlanılması, sorğulara görә axtarışı vә seçilәn
informasiyanın lazımi formaya salıb, istifadәçiyә çatdırılmasıdır
informasiya texnologiyalarının әsas mәqsәdi ilkin informasiyanın mәqsәdyönlü emalı nәticәsindә istifadәçi üçün
lazımi informasiyanı almaqdır
informasiya texnologiyası informasiya sistemindәn kәnar olaraq reallaşdırla bilmәz
informasiya sisteminin funksiyalarının reallaşdırılması ona yönәlmiş informasiya texnologiyasının bilmәdәn
münkün deyil
informasiya sistemi, "insankompüter" tipli informasiya emalı sistemdir
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58 İnformasiya resurslarını xarakterizә etmir:

•

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

59 İnformasiya resurslarının növlәri hansıdır?

•

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

60 İTnin tәşkili strategiyasının seçilmәsi hansı faktorla tәyin olunur?

•

müәssisәnin vә ya tәşkilatın tipi
istehsalattәsәrrüfat vә ya digәr fәaliyyәt
müәssisәnin (tәşkilatın) miqyası
sadalanan cavabların hamısı doğrudur
müәssisәnin vә ya tәşkilatın fәaliyyәt sahәsi

61 İnformasiya texnologiyaları tәsnifat әlamәtlәri ilә sistemlәşdirilәn hansı faktorlardan asılıdır?

•

reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfi
idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsi
texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsi
predmet sahәsinin tipi
sadalananların hamısı doğrudur

62 Qәrar qәbuletmәnin operativ sәviyyәsinin mәqsәdlәrinә aid olanı göstәrin:

•

müәssisәnin bütövlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini
müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi resursların seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
istehsalatın cari vәziyyәti ilә planlaşdırılmış vәziyyәti arasındakı fәrqlәrin qeydiyyatı, toplanması vә analizi
müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi;

63 Qәrar qәbuletmәnin taktiki sәviyyәsinin mәqsәdlәrinә aid olanı göstәrin:

•

qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi resursların seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
istehsalatın cari vәziyyәti ilә planlaşdırılmış vәziyyәti arasındakı fәrqlәrin qeydiyyatı, toplanması vә analizi
sapmaların aradan qaldırılması vә ya minimumlaşdırılması üçün qәrarların hazırlanması vә reallaşdırılması
müәssisәnin bütövlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini

64 Doğru olmayanı göstәrin:

•

Müxtәlif fәaliyyәt sahәlәrinә aid kiçik müәssisәlәrdә informasiyanın toplanması, firmanın fәaliyyәtinә uyğun
istiqamәtdә verilәnlәr bazalarının qurulması, istifadәçilәrin öz aralarında vә digәr müәssisәlәrlә әlaqә yaradılması
üçün telekommunikasiya mühiti
İdarәetmә aparatının әsas vәzifәsi müәssisәdәki vә xarici mühitdәki situasiyaları analiz etmәk vә müәssisәnin
fәaliyyәtinin strateji, orta vә qısamüddәtli planlaşdırılması üzrә qәrarlar qәbul etmәkdәn ibarәtdir.
Strateji sәviyyәdә qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn İT müәssisәnin idarә edilmәsinin yuxarı sәviyyәsindә
strukturlaşdırılmamış mәsәlәlәrin hәllinә kömәk edir.
Orta olçülü müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә heyәti üçün elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkili vә onun konkret
biznesproseslәrә bağlanması heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir.
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İri müәssisәlәrdә informasiya texnologiyası telekommunikasiya vasitәlәrindәn kliyentserver, çoxserverli vә
paylanmış arxitekturaların kombinasiyası ilә tәşkil edilmiş korporativ şәbәkәlәrdәn ibarәt müasir aparatproqram
kompleksi әsasında reallaşdırılır.

65 İnformasiya sistemini tәşkil edәn komponent aşağıdakıdır:

•

İnterfeys
Maddi resurslar
Maliyyә resursları
VBİS
Keyfiyyәt göstәricilәri

66 Riyazi vә proqram tәminatına aid olanı göstәrin:

•

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

67 Texniki tәminata aid olanı göstәrin:

•

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

68 Tәşkilati tәminata aid olanı göstәrin:

•

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

69 Hüquqi tәminata aid olanı göstәrin:

•

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

•

taktiki
funksional
operativ
texnoloji
strateji

71 İnformasiyamәslәhәt sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

•

sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
sәnәdli sistemlәr
qrup sistemlәri
faktoqrafik sistemlәr
texniki sistemlәr

72 İnformasiyaidarәetmә sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

•

sәnәdli sistemlәr
qrup sistemlәri
texniki sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr

73 İnformasiyaarayış sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

•

texniki sistemlәr
qrup sistemlәri
sәnәdli sistemlәr
faktoqrafik sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr

74 Sәnәd dövriyyәsi sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

•

qrup sistemlәri
faktoqrafik sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
sәnәdli sistemlәr
texniki sistemlәr

75 İnformasiyaaxtarış sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

•

texniki sistemlәr
sәnәdlifaktoqrafik sistemlәr
qrup sistemlәri
faktoqrafik sistemlәr
sәnәdli sistemlәr

76 Ehtiyatdan keçәn digәr material resurslarına tәlәbatdan asılı olan tәlәbat necә adlanır?

•

funksional
sәrbәst
taktiki
asılı
faktiki

77 İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrindә (APS) istifadә olunan optimallaşdırma alqoritmlәrinә aid olmayanı
göstәrin:
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•

evristik alqoritmlәr
xәtti proqramlaşdırma
tәsadüfi axtarış alqoritmlәri
qeyrixәtti proqramlaşdırma
mәhdudluqlar nәzәriyyәsinә әsaslanan alqoritmlәr

78 Ehtiyatdan keçәn digәr material resurslarına tәlәbatdan asılı olan tәlәbat necә adlanır?

•

taktiki
sәrbәst
funksional
faktiki
asılı

79 Ehtiyatdan keçәn digәr material resurslarına tәlәbatdan asılı olmayan tәlәbat necә adlanır?

•

taktiki
asılı
funksional
faktiki
sәrbәst

80 Dövlәt idarәçiliyi sәviyyәsindә avtmatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinә daxildir:

•

avtomatlaşdırılmış İS,avtomatik İS,әl İS;
inteqresiya olunmuş informasiya sistemi
heç biri
federal әhәmyyәtli İS,әrazi İS,bәlәdiyyә İS.
İnteqrasiya olunmuş İS,texnoloji proseslәrin idarәsinin İS,tәşkilati idarәetmәnin İS;

81 Kompyuterlәrdәn , hesablama şәbәkәsinin qurğularindan,orqtexnikadan,periferiya
qurğularindan,qurğularindan , rabitә vasitәlәrindәn ibarәt texniki vasitәlәr yığımı adlanır:

•

hüquqi tәminat
riyazi tәminat
informasiya teәminatı
texniki tәmnat
proqram tәminatı

82 İnformasiya sistemindә ayrica sәnәdlәr vә sәnәdlәrin ayrica massivi,sәnәdlәr vә sәnәdlәr massivi neçә
adlanir?

•

hәr hansi obyekt haqqinda verilәn
proqram tәminati
proqram resursu
informasiya texnologiyasi
informasiya resursu

83 СУБД Oracle , İnformix ,Subase , DB2, MS SQL Server aiddir

•

şәbәkә
obyektyönümlü
doğru variant yoxdur
relasiyon
ierarxik

84 İSO 12207 hәyat dövrü proseslәrinin baza standartıdır
kompyter sisteminin
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•

verilәnlәr bazasinin
proqram tәminatinin
SUBD
informasiya sisteminin

85 …bu yeni mәlumatlardır ki, insanlar ondan öz fәaliyyәtlәrini tәkmillәşdirmәkdә vә biliklәrinin
tamamlanmasında istifadә edirlәr.Nöqtәlәrin yerinә lazımi variantı götürün.

•

informasiya;
biliklәr bazası
texniki sistem
informasiya sistemi;
informasiya texnologiyası

86 Maqnit diskindә faylların tәşkilinin bir sıra standart metodları vә onlara uyğun olaraq fayllara çıxış
metodları mövcuddur.Düzgün olmayan varıantı göstәrin.

•

Qrafik fayl
Ardıcıl qrafikfayl
İxtiyari fayl
Indeksixtiyari fayl
Indeksardıcıl fayl

87 … relasiyon cәdvәldә verilәnin göstәricisini tәsvir edir.Nöqtәlәrin yerinә lazımı variantı semin.

•

verilәnin tipi
sütun
sәtir
индекс
verilәnin adı

88 Verilәnlәrin tipi,domen,atribut,açar.Bütün bunlar verilәnlәrin hansı modelinә aiddir?

•

ierarxik modelә
Obyektyönümlü modelә;
problemyönümlü modelә;
Relasiyon modelә;
xәtti modelә;

89 E.Kodd tәrәfindәn verilәnlәrin ikiölçülü cәdvәl şәklindә tәsvirinә әsaslanan modeli necә adlanır?

•

Problemyönümlü model;
Obyektyönümlü model;
İerarxik model
Xәtti model
Relasiyon model;

90 Maşınxarici informasiya tәminatına aid olanı göstәrin:

•

tәsnifat vә kodlaşdırma sistemlәri
sәnәd axınları
göstәricilәr sistemi
sadalananların hamısı doğrudur
unifikasiya edilmiş sәnәdlәşdirmә sistemi

91 Kompüterdә vә digәr elektron formada şaxlanan vә müxtәlif üsullarla tәşkil olunan informasiya
massivlәri (fayllar) hansı tәminat altsisteminә aiddir?
tәşkilati tәminat
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•

proqram tәminatı
riyazi tәminat
hüquqi tәminat
informasiya tәminatı

92 Göstәricilәrin vahid sistemi hansı tәminat altsisteminә aiddir?

•

riyazi tәminat
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
informasiya tәminatı
hüquqi tәminat

93 Maşınxarici informasiya tәminatına aid olanı göstәrin:

•

unifikasiya edilmiş sәnәdlәşdirmә sistemi
göstәricilәr sistemi
sәnәd axınları
sadalananların hamısı doğrudur
tәsnifat vә kodlaşdırma sistemlәri

94 Maşınxarici informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin:

•

informasiya axınları
iqtisadi göstәricilәr sistemi
tәsnifat sistemi
kodlaşdırma sistemi
verilәnlәr anbarları

95 Maşınxarici informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin:

•

kodlaşdırma sistemi
iqtisadi göstәricilәr sistemi
informasiya axınları
fayl
tәsnifat sistemi

96 Kompüterdә vә digәr elektron formada şaxlanan vә müxtәlif üsullarla tәşkil olunan informasiya
massivlәri (fayllar) hansı tәminat altsisteminә aiddir?

•

riyazi tәminat
informasiya tәminatı
tәşkilati tәminat
hüquqi tәminat
proqram tәminatı

97 Göstәricilәrin vahid sistemi hansı tәminat altsisteminә aiddir?

•

riyazi tәminat
hüquqi tәminat
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
informasiya tәminatı

98 Dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә informasiya sistemlәrinin tәsnifatını göstәrin: 1. respublika; 2.
şәhәr; 3. rayon; 4. әrazi; 5. bәlәdiyyә sistemlәri
1, 2, 5
2, 3, 5
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•

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

99 İnformasiya texnologiyaları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölünür?

•

İnformasiya texnologiyaları istifadәçi interfeysinin tipinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları şәbәkәnin qurulma üsuluna görә tәsnifata bölünür.
Sadalananların hamısı doğrudur.
İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә tәsnifata bölünür.

100 İnformasiya texnologiyaları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölünür?

•

İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür.
Sadalananların hamısı doğrudur.
İnformasiya texnologiyaları idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә tәsnifata bölünür.

101 Müәssisәnin idarә edilmәsindә hәll olunan mәsәlәlәrә aid olanı göstәrin:

•

Müәssisәnin xarici istifadәçilәrinә informasiya tәqdim etmәyә yönәlmiş mәsәlәlәr
Bu qrupa müәssisәnin funkional altsistemlәrindә hәll olunan operativ idarәetmә mәsәlәlәri daxildlr.
Taktiki qәrarların qәbulu üçün hәll olunan texnikiiqtisadi mәsәlәlәr.
Müәssisәnin (korporasiyanın) gәlәcәk fәaliyyәti vә inkişafı ilә bağlı olan strateji qәrarların qәbulu üçün hәll
olunan mәsәlәlәr.
Sadalanan cavabların hamısı doğrudur.

102 İTnin tәşkili strategiyasının seçilmәsi hansı faktorla tәyin olunmur?

•

müәssisәnin vә ya tәşkilatın tipi
müәssisәnin vә ya tәşkilatın fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin (tәşkilatın) miqyası
istehsalattәsәrrüfat vә ya digәr fәaliyyәt
müәssisәnin başqa müәssisәlәrlә әlaqәsi

103 ETAS (elmi tәdqiqatların avtomatlaşdırılmış sistemlәri) — bu:

•

Elmi xarakterli hesablamalar aparmaq üçün proqramlar kompleksidir
bütün proqramların yığımı
Elmi işçinin iş stolunda kompyuter proqramıdır
Eksperimental quruculuqla bağlı proqramaparat kompleksidir
Kompyuter modellәşdirilmәsini aparmaq üçün proqramlar kompleksidir

104 AİS(avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi) — bu:

•

Robotavtomatdır
Kompyuteri cәlb etmәklә idarәedici qәrarın qәbuledilmә sistemidir
Zavod rәhbәrinin iş stolunda kompyuter proqramıdır
Texniki vә proqram vasitәlәri kompleksidir ki,istehsalda, elmdә vә ümumi hәyatda obyekyin idarәolunmasini
tәmin edir
heç biri

105 Hesablama mühitinin arxitekturasına görә aşağıdakı informasiya banklarını fәrqlәndirirlәr

•

Mәrkәzlәşdirilmlş vә paylanmış İB
mәrkәzlәndirilmiş
Avtomatlaşdırılmış vә dialoq.
Mәntiqi vә dialoq
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Paylanmış vә avtomatlaşdırılmış

106 Fәaliyyәt rejiminә görә informasiya bankının әsas tiplәri:

•

İnformasiya,dialoq vә mәntiqi.
dialoq vә mәntiq
Paket,dialoq  qarışıq tip
Paket vә mәntiqi
Mәntiqi, informasiya vә qarışıq

107 İnformasiya bankının tәyinatına görә siniflәri hansı varıantda veril mişdir?

•

informasiya tәminatı.
Tәdqiqat sistemlәri,informasiya sistemlәri,mәntiqi sistemlәr.
Informasiyasorğu sistemi, avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrindә VB, elmi tәdqiqatların avtomatlaşdırılması
sistemlәrindә VB
Axtarış sistemlәrindә VB, idarәetmә sistemlәrindә VB;
İstifadәçi sistemlәrindә VB, idarәetmә sistemlәrindә VB, informasiya sistemlәrinin VB;

108 Verilәnlәr bankının әsasını tәşkil edir:

•

Verilәnlәrin saxlanılma sistemi
İnformasiya sәnәdlәrinin yığımı
VBİS
Verilәnlәr bazası;
heç biri

109 DELETE operatoru imkan verir:

•

Cәdvәlә sәtir әlavә etmәyә;
Cәdvәli yaratmağa;
Cәdvәlin verilәnlәrini silinmәsinә;
Cәdvәlә sütun әlavә etmәyә
Cәdvәlin verilәnlәrini dәyişdirmәyә

110 Obyekt,hadisә vә proseslәr haqqında verilәnlәr adlanır:

•

Biliklәr bazasının mәzmunu
Tәkrarәn emal olunmuş informasiya.
Әvvәlcәdәn emal olunmuş informasiya
Ayrıayrı faktları,proseslәri,hadisәlәri әks etdirәn emal olunmamış mәlumatlar ;
Verilәnlәrin saxlanıldığı yerdә yerlәşәn mәlumatlar

111 Verilәnlәr bazasında verilәnlәri idarә etmәyә ,hәmin baznı daxil etmәyә, çoxistifadәçiliyi tәmin etmәyә
imkan verәn proqram vә dil vasitәlәri yığımı necә adlanır?

•

AİS
VB
AİT
VBİS
QQDS

112 8mәrtәbәli ikilik әdәd adlanır

•

Meqabayt
İkiqat söz
Bit
Söz
Bayt
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113 CREATE TABLE operatoru imkan verir:

•

Cәdvәlin oyuqlarını birlәşdirmәyә
Cәdvәli yaratmağa
Cәdvәlә sәtir әlavә etmәyә
Cәdvәli dәyişdirmәyә
Cәdvәlә sütun әlavә etmәyә

114 Siyahıdan verilәnlәrin әdәdi olmayanını seçin:

•

Sürüşkәn vergüllü hәqiqi
Qeyd olunmuş vergüllü hәqiqi
Vaxt vә zaman
Rasional qiymәtli
Tam qiymәtli

115 İSnin hәyat dövrü modellәrindәn birindә sonrakı mәrhәlәyә әvvәlki mәrhәlәdәki iş tam başa çatdıqdan
sonra keçirilir.Bu hansı modeldir?

•

Aralıq nәzarәt
Kaskad
Spiral
CALS
Şәbәkә

116 İSnin hәyat dövrü modellәrindәn hansı әn perspektivli hesab olunur?

•

e) CALS
d) Aralıq nәzarәtli
b) Kaskad;
c) Şәbәkә;
a) Spiral;

117 AİSlәr informasiya texnologiyasının inkişaf mәrhәlәlәrinin hansı dövründә yaradılmışdır?

•

c) 3cü mәrhәlәsindә;
b) 2ci vә 3cü mәrhәlәsindә
e) 2ci mәrhәlәsindә.
d) 1ci vә 2cimәrhәlәsindә;
a) 4cü mәrhәlәsindә;

118 Uçot vә maliyyә mәsәlәlәrini hәll etmәküçün nәzәrdә tutulur:

•

e) Nәşriyyat sistemlәri.
b) Mәtn redaktorları;
c) Qqrafik redaktorlar;
a) Elektron cәdvәllәr;
d) VBİS;

119 Ofis üçün inteqrasiya olunmuş paketin әsasını tәşkil edir:

•

e) Elektron cәdvәllәr, Power Point vә nәşriyyat sistemlәri
b) Qqrafik redaktorlar,VBİS vә nәşriyyat sistemlәri;
c) Power Point,nәşriyyat sistemlәri vә VBİS;
a) Mәtn redaktorları,elektron cәdvәllәr vә VBİS;
d) Point redaktoru,mәtn redaktorları vә elektron cәdvәllәr;

120 Müәssisәnin biznes proseslәrindә informasiya resurslarından istifadә edәrkәn onların üzәrinә qoyulan
tәlәblәri seçin:
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•

e) Çoxsaylı istifadә;
Müasirlik;
Yәqinlik;
Hamısı.
Ünvanlılıq;

121 Hipermәtn vә multimediyaya әsaslanan informasiya sistemlәri :

•

b) Qәrar qbulunu dәstәklәyәn sistemlәr;
a) İnformasiya vә sorğu;
e) İnformasiya hәlledici
d) İnformasiya mәlumat;
c) Ofis informasiya sistemlәri;

122 İSnin onların tәşkili üsuluna görә tәsnifatı hansı variantda düzgün verilmәmışdir

•

Müştәriserver arxitekturasına әsaslanan sistem;
doğru varint yoxdur
Çoxsәviyyәli arxitekturaya әsaslanan sistem;
Korporativ informasiya sistemlәri.
Faylserver arxitekturasına әsaslanan sistem;

123 İnformasiya sisteminin yaradılması barәdә qәrar qәbul edilmәsindәn başlamış onun tam istismardan
çıxarılmasına qәdәrki kәsilmәz prosesı әhatә edәn dövr adlanır:

•

e) İSnin istismar dövrü;
d) İSnin layihәlәndirmәdәn әvvәlki dövrü;
b) İSnin işlәnmәsi dövrü;
c) İSnin layihәlәndirilmәsi dövrü;
a) İSnin hәyat dövrü;

124 Bunlardan hansı İSnin hәyat dövrü modeli hesab olunmur?

•

c) spiral
b) kaskad
e) aralıq nәzarәtli
d) şәbәkә
a) xәtti

125 Verilәnlәr bazasında nisbәt ikiölçülü cәdvәl şәklindә tәsvir olunur.Hәr bir nisbәt domen adların dekart
koordinatı şәklindә altçoxluqdur.Bu verilәnlәrin hansı modelidir?

•

e) paylanmış
b) ierarxik
c) xәti
a) relasyon
d) şәbәkә

126 Çoxcәviyyәli VBda eyni bir yazı digәr müxtәlif yazılarla әlaqәli olduqda bu adlanır:

•

d) “многие к одному”
b) “один к одному”
e) hamısı doğrudur
c) “многие ко многим”
a) “один ко многим”

127 AİY(avtomatlaşdırılmış iş yeri)  bu:
d) Texniki vasitәlәr yığımıdır ki,informasiya emalını tәmin edir;
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•

b) Konkret predmet oblastında verilәnlәrin avtomatik emalı üçün metod vә modellәr yığımıdır;
c) İnformasiya,proqramvә texniki vasitәlәrin qarşılıqlıәlaqә modelidir ki,verilәnlәrin emalını tәmin edir;
a) İnformasiyaproqramtexniki vasitәlәr yığımıdır ki,istifadәçiyә verilәnlәri emal etmәyә vә konkret predmet
oblastında işi avtomatlaşdırmağa imkan verir;

128 Paylanmış İSlәri ola bilәr:

•

d) Avtomatik vә ya müştәri serverli;
b) Korporativ vә ya hesablama;
e) Fәrdi vә ya iqtisadi
c) Avtomatlaşdırılmış vә ya fayl serverli;
a) Fayl serverli vә ya müştәri serverli;

129 İdarәetmә prosesinin növünә görә әgörә AİSlәr bölünür:

•

e) Fәrdi vә ya iqtisadi
b) Federal, reqional vә bәlәdiyyә İS;
c) Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının İS, nәqliyyat, rabitә, bank İS;
a) Texnoloji proseslәrin idarәsinin İS, tәşkilatitexnoloji proseslәrin İS, tәşkilati idarәetmәnin İS;
d) Fayl serverli vә ya müştәri serverli;

130 İqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt sahәsin әgörә AİSlәr bölünür:

•

Fәrdi vә ya iqtisadi
Federal, reqional vә bәlәdiyyә İS;
Texnoloji proseslәrin idarәsinin İS, tәşkilatitexnoloji proseslәrin İS, tәşkilati idarәetmәnin İS;
Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının İS, nәqliyyat, rabitәbank İS;
Fayl serverli vә ya müştәri serverli;

131 Tәsnifat әlamәtinә uyğun olaraq dövlәt idarәçiliyi sahәsindә AİSlәri bölünür:

•

c) Texnoloji proseslәrin idarәsinin İS, tәşkilatitexnoloji proseslәrin İS, tәşkilati idarәetmәnin İS;
b) Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının İS, nәqliyyat, rabitә, bank İS;
a) Federal, reqional vә bәlәdiyyә İS;
d) Fayl serverli vә ya müştәri serverli;
e) Fәrdi vә ya iqtisadi.

132 Memo tipli sahә nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

c) Digәr sahәlәri realizә etmәk üçün;
b) Gizli informasiyanı saxlamaq üçün;
d) Qrafiklәr üçün.
a) Böyük massiv mәtn informasiyaları saxlamaq üçün;

133 Simvol sahәsi özündә nәyi әks etdirir?

•

d) Real tarixi.
b) Sağ kәnara görә düzlәndirilmiş әdәd ;
c) «doğru» vә ya «yalan» qiymәtlәr alan kәmiyyәtlәrı yerlәşdirir;
a) Hesablamalar yerinә yetirilmәdәn sol kәnara görә düzlәndirilmiş mәtn;

134 Mәntiqi tip sahәdә yerlәşir:

•

b) Mәntiqi mülahizәlәr;
d) Mәntiqi işarәlәr.
a) «doğru» vә ya «yalan» qiymәtlәr alan kәmiyyәtlәr;
c) Mәntiqi mühakımәnin nәticәsi;

135 VBda hәr bir sahә aşağıdakı tiplәrdәn birinә aid edilә bilәr:
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•

d)Leksik,simvol,konkruyent,izahat vә mәntiqi tip.
b) Simvol,leksik,әdәdi tip verilәn;
c) Leksik, konkruyent,mәntiqi,fiziki;
a) Mәntiqi,simvol,әdәdi,vaxt tipivә izahat( примечаний)tipi;

136 Çoxcәdvәlli VBda hansı әlaqәlәq mümkündür?

•

c) hamısı —hamısı ilә;
b) biri — hamısı ilә;
d) biri —biri ilә;
a) göstәrilәnlәrin hamısı.

137 VBda sahәlәr necә fәrqlәndirilirlәr?

•

d) Alfavitә görә.
b) Informasiyanın miqdarına görә;
c) Domenә görә;
a) Tipinә görә;

138 Relasyon VBda yazı  bu:

•

c) Fayl elementlәri yığımıdır;
d) Müәyyәn әlamәtә görә әlaqәli siyahılar yığımıdır.
b) Informasiyanın adlandırılmış әn kiçik elementidir ;
a) Bir obyektә uyğun olan yazılәr yığımıdır;

139 Relasyon VBda sahә — bu:

•

Müәyyәn әlamәtә görә әlaqәli yazılar yığımıdır;
İnformasiya sistemidir
Informasiya vahididir;
VBdәInformasiyanın adlandırılmış әn kiçik elementidir ;
Bir obyektә uyğun olan yazılar yığımıdır.

140 Relasyon VBda informasiya necә tәsvir olunur?

•

Siyahı şәklindә;
Fayllar yığımı şәklindә.
Düzbucaqlı cәdvәllәrin yığımı şәklindә;
Bloklar şәklindә;
kvadrat formada

141 Konseptual modelin qurulması prosesi aşağıdakı mәrhәlәlәrә bölünür:

•

Informasiyanın toplanması , dublikasiyası , kodlaşdırma;
heç biri
İnformasiyanın toplanması, predmet oblastının tәşkili;
İnformasiyanın toplanmasl vә aprior analizi, verilәnlәrin konseptual analizi vә konseptual modelin sintezi;
VBnın tәtbiq sferasının tәyini, verilәnlәrin tәşkili.

142 Verilәnlәrin modelinin әsas tiplәri bunlardır:

•

Mәntiqi ,fiziki;
MӘNTİQİ VӘ FİZİKİ
Relasiyon,fiziki,mәntiqi
İerarxik,emprik,fiziki;
Şәbәkә,ierarxik,relasiyon;

143 GS (geoinformasiya topoliji sistemlәri) — bu:
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•

Coğrafi elektron kartdır;
Topoloji verilәnlәr bazasını elektron kartda saxlayan sistemlәrdir;
Coğrafi verilәnlәr arxivi vә qlobal fonddur.
VBİS
Coğrafiyanin predmet oblastının informasiya sistemlәridir;

144 APS (avtomatlaşdırılmış proyektlәndirmә sistemi) — bu:

•

Predmet oblastı obyektinin modellәşdirilmәsinin proqramaparat kompleksidir
AUTOCAD tipli proqramdır;
Konstuktorun iş stolunda kompyuter proqramıdır.
proqram kompleksi
Mühәndislayihәlәndiricilәr üçün kompyuter qrafikasının proqram kompleksidir

145 Әtraf mühitlә әlanin tipinә görә İSri ola bilәr:

•

qapalı vә açıq
açıqqapalı,izolә edilmiş;
c) açıq vә izolә edilmiş;
b) qapalı vә izolә edilmiş;
İzolә edilmiş

146 İnformasiya texnologiyaları inkişaf dövrünün hansı mәrhәlәsindә qlobal vә lokal kompyuter
şәbәkәlәrindә geniş istifadә olunmağa başladı?

•

heç biri
üçüncü mәrhәlәdә,1990çıı illәrin әvvәlәrindә;
ikinci mәrhәlәdә,1980ci illәrin әvvәlәrindә;
birinci mәrhәlәdә,19601970ci illәrdә;
dördüncü mәrhәlәdә,1990ci illәrin axırından bizim günlәrә qәdәr.

147 İnformasiya texnologiyalarının inkişaf mәrhәlәlәrinin hansı dövründә geniş sperktirli müxtәlif tәyinatlı
proqram mәhsuları ilә tәchiz olunmuş fәrdi kompyuter әsas instrument oldu?

•

2000ci illәrdә
a) ikinci mәrhәlәdә,1980çı illәrin әvvәlәrindә;
c) üçüncü mәrhәlәdә,1990cı illәrin әvvәlәrindә;
b) birinci mәrhәlәdә,19601970ci illәrdә;
d) dördüncü mәrhәlәdә,1990ci illәrin axırından bizim günlәrәqәdәr.

148 İlk ekspert sistemi nә vaxt әmәlә gәlmişdir?

•

XX әsrin 90 ci illәrindә;
XX әsrin 70 ci illәrindә;
XX әsrin 60 ci illәrindә;
XX әsrin 50 ci illәrindә;
XX әsrin 80 ci illәrindә;

149 Müәssisәlәrin hansı avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri ümumi maraq daxilindә digәr
korporasiyalarla әmәkdaşlığı tәmin edir?

•

heç biri
MRP IIsistemi.
ERP II –sistemi;
MRPsistemi;
ERPsistemi;

150 Müәssisәlәrin hansı avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri xammalın daxil edilmәsindәn başlamış vә
istifadәçiyә malın göndәrilmәsinә dәdәrki bütöv dövrdә istehsal resurslarının idarәedilmәsi üçün nәzәrdә
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tutulmuşdur?

•

mrp vә erp
MRP II –sistemi;
ERPsistemi;
MRPsistemi;
ERP IIsistemi.

151 Orta vә iri müәssisәlәrin bütün növ tәsәrrüfat fәaliyyәtinin kompleks avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә
tutulmuş informasiya sistemi adlanır:

•

QQES
korporativ informasiya sistemlәri;
әmәliyyatların yernә yetirilmәsini dәstәklәyәn sistemlәr;
stratrji informasiya sistemlәri;
qәrar qәbul etmәni dәstәklәyәn sistemlәr.

152 Daxil olduğu mәnbәyә görә hansi iqtisadi informasiya seçilir?

•

giriç vә çıxış
xarici aralıq vә daxili.
giriş,aralıq vә çıxış;
yәqin vә yәqin olmayan;
ilkin vә törәmә;

153 Mәsәlәnin hәll texnologiyasın görә hansi iqtisadi informasiya seçilir?

•

giriç vә çıxış
girişçıxış,aralıq vә çıxış;
ilkin vә törәmә;
yәqin vә yәqin olmayan;
xarici vә daxili.

154 İstehsal sistemlәrinә aiddir:

•

avtomatik sistem
texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri;
faktoqrafiksorğu sistemlәr;
informasiyasorğu vә informasiya –axtarış sistemlәri;
proqnozlaşdırma faktoqrafik sistemlәri.

155 Tәtbiq sahәsinә görә informasiya sistemlәri bölünür:

•

lokal vә qlobal
informasiyasorğu vә informasiya –axtarış sistemlәrinә;
regional,lokal,global;
mühasibat,maliyyә,vergi,sәnaye;
xarıcı vә daxili.

156 Kompyuter sistemibu:

•

proqram vә verilәnlәrin qorunmasını tәmin edәn mühitdir.
apatatproqram mühiti,verilәnlәrin daşiyiciları,verilәnlәr vә personallardır;
şәbәkәdә birlәşmiş avtomatlaşdırlmış iş yerlәridir;
kompyuter vә proqram әlavәlәridir;
verilәnlәrin kompyuter emalı sistemidir;

157 Öz vәziyyәtini vә ya onu әhatә edәn mühiti dәyişә bilәn sistem adlanır:
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•

qismәn qapalı.
adaptiv:
açiq;
izaolә edilmiş;
qapali;

158 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin fundamental funksiyası:

•

informasiyanın emalı
informasiyanın saxlanılması.emalı vә axtarışı
yeni proqramların yaradılması vә tәcrübәdәn keçirilmәsi;
informasiyanın yığılması vә emalı;
bazada mövcud olan bütün növ verilәnlәrdәn istifadәedilmәsi.

159 Avtomatik informasiya sistemlәrindә:

•

insan maşın sistemidir
avtomatlaşdırma tamdır,yәni personalın cәlb olunması tәlәb olunmur vә ya epizodik olaraq tәlәb olunur;
müәssisәdә idarәetmә funksiyası yerinә yetirilir;
verilәnlәrin emalı mürәkkәb alqoritmlәr üzrә aparılır;
avtomatlaşdırma tam olmaya bilәr(yәni personalın daimi olaraq cәlb olunması tәlәb olunur);

160 Әtraf mühitidәn alınan informasiyabu:

•

emal informasiyadır
giriş informasiyasıdır;
әsas informasiyadır:
aralıq informasiyadır:
çıxış informasiyasıdır.

161 AİTlәri istifadәçi interfeysinin tipinә görә bölünür:

•

e) altı yerә
a) iki yerә;
c) dörd yerә
b) üç yerә;
d) beş yerә

162 Avtomatlaşdırılmış İTnin әsas mәqsәdi:

•

d) Keyfiyyәtli informasiya almaq.
a) İlkin verilәnlәri emal etmәklә yeni keyfiyyәtdә informasiya almaqdır ki, bunun әsasında optimal idarәedici
qәrar işlәnilir.
c) Toplanmış informasiyaları yenidәn emal etmәk;
b) Verilәnlәri toplamaq vә emal etmәk;

163 İnformasiya sisteminin tәk , qrup ,korporativ şәklindә siniflәrә bölünmәsi tәsnifatı hansı tәsnifatdır?

•

e) Arxitekturasına görә.
a) Maştabına görә;
c) Tәşkili üsuluna görә;
b) Tәtbiq sferasına görә;
d) İnformasiy emalının xarkterinә görә;

164 Tranzaksiyayığımıbu:

•

d) verilәnlәrin çevrilmәsidir.
a) әmәliyyatlar yığımıdır;
c) verilәnlәrin emalıdır;
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b) verilәnlәrin ötürülmәsidir;

165 Relasyon verilәnlәr bazası bu adı ona görә almışdır ki:

•

d) burada mürәkkәb sturukturlu verilәnlәr saxlamaq mümkündür.
a) verilәnlәr burada cәdvәl şәklindә tәsvir olunur;
c) burada informasiya sürәtlә emal olunur;
b) cәdvәlin verilәnlәri öz aralarında әlaqәlidir;

166 E.Koddun işlәri әsasında hansı modelli verılәnlәr bazası yaradılmışdır?

•

e) metodyönümlü.
a) relasyon;
c) ierarxik;
b) şәbәkә;
d) obyektyönümlü;

167 İSnin әn geniş yayılmış hәyat dövrü modeli:

•

e) aralıq nәzarәtli model.
a) spiral model;
c) qeyri xәtti model;
b) xәtti model;
d) kәsilmәz model;

168 İSnin әn geniş yayılmış hәyat dövrü modeli:

•

d) İSnin işlәnmәsinә kompleks yanaşma modeliә
a) kaskad modeli;
c) obyektyönümlü model;
b) proqram modullarının paralel işlәnmәsi modeli;

169 İSnin işlәnmәsinin ilk fazasında әn çox bu sәhvlәr buraxılır:

•

d) proqramistlәrin dqzgün seçilmәmәsi .
a) sifarışçinin maraqlarının tәyinindәki sәhvlәr;
c) VBİS (СУБД)nin düzgün seçilmәmәsi;
b) proqramlaşdırma dilinin düzgün seçilmәmәsi;

170 İSri tәtbiq sferasına görә bölünür:

•

d) Tәtbiqi sistemlәr.
a) İnformasiyasorğu;
c) İqtisadi sistemlәr;
b) Mürәkkәb riyazi hesablamaların aparılması üçün sistemlәr;

171 İSlәri masştabına görә bölünür:

•

d) obyektyönümlü vә digәr.
a) tәk, qrup,korporativ;
c) mürәkkәb,sadә;
b) kiçik,böyük;

172 İnformasiya sistemlәrinin әnәnәvi tәşkili metodu:

•

d) Bütün informasiyaların bir kompyuterdә yerlәşdirilmәsi.
a) Müştәriserver arxitekturalı;
c) Serverserver arxitekturalı;
b) Müştәrimüştәri arxitekturalı;
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173 Halhazırda әn geniş yayılmış verilәnәr bazasının idarәolunması sistemi:

•

d) Obyektyönümlü.
a) Relasiyon;
c) Şәbәkә;
b) İerarxik;

174 İstәnilәn informasiya siteminin ayrılmaz tәrkib hissәsi ibarәtdir:

•

VBİS
b) Delphi mühitindә yaradılmış proqram;
c) İnformasiyanın İnternet vasitәsilә ötürülmәsinin mümkünlüyü;
a) Verilәnlәr bazası;
d) Yüksәk sәviyyәli proqraladırma dilinin kömәyilә yaradılmış proqram.

175 İnformasiya sistemlәri yönәlmişdir:

•

heç biri
a) yüksәk ixtisaslı olmayan sonuncu istifadәçiyә;
c) VBİS sahәsindә mütәxәssisә;
b) proqramistә;
d) müәssisәnin rәhbәrinә.

176 İnformasiya sisteminin әsasında durur:

•

heç biri
a) verilәnlәrin saxlanılması emalıötürülmәsi vә onlara çixiş mühiti;
c) verilәnlәrin ötürülmәsi üçün kompyuter şәbәkәsi;
b) kompyuterin hesablama gücü;
d) informasiyanın emalı metodları.

177 ACE – bu

•

VBİS
a) Mühasibat uçotunda AİSdir;
c) Ekspert sistemidir;.
b) Әmәliyyat sistemidir;
d) İnformasiya axtarış sistemidir.

178 AİSnin hәyat dövrü modellәri hansı variantda verilmişdir?

•

c) Spiral modeli,kaskad modeli,yüksәlәn artımlı model;
kaskad vә spiral
d) Prototipdәn istifadәli model , yüksәlәn artımlı model , kaskad modeli;
a) Aralıq mәrhәlәli model,kaskadspiral modeli,spiral modeli;
b) Prototipdәn istifadәli modeli,spiral modeli,kaskad modeli;

179 Müasir informasiya sistemlәrinin hәyat dövrünün müddәti hansı variantda verilmişdir?

•

3 il
5 il.
15 il.
10 il.
20 il.

180 İlk İSri aşağıdakılardan birinin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•

riyazi hesablama
Mühasibat uçotu
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Mühәndis hesablamaları
Elmi hesablamalar
İstehsal

181 İSnin mövcud hәyat dövrü modellәrindәn hansı ikisi geniş yayılmışdır

•

heç biri
Kaskad vә spiral
Spiral vә aralıq nәzarәtli
Aralıq nәzarәtli vә kaskad
Aralıq nәzarәtli vә CALS

182 İndormasiya prosesi __ bu

•

düzgün variant yoxdur
İnformasiyanın yığılması,qeyd olunması,verilmәsi,toplanması,saxlanması vә emalı prosedurunun yığımıdır
Müәyyәn texniki vә program mühitindә informasiya emalının metod vә vasitәlәri yığımıdır
Hesablama texbujasl vasitәlәrinin tәtbiqi әsasında informasiyanın çevrilmәsi üçün kompleks әmәliyyatlar
ardıcıllığıdır
informasiyanın yarandığı andan istifadәçiyә vә nәticә informasiyası tәqdim olunana qәdәr informasiyanın
şevrilmısi prosedurunn kompleksidir

183 Yer sәthinin müәyyәn әrazisi haqqında informasiya saxlayan verilәnlәrin saxlanılması vә emalı üçün
nәzәrdә tutulmuş xüsusi növ informasiya sistemi necә adlanır

•

qlobal texnologiya
Coğrafi indormasiya texnologiyaları
Regional texnologiyalar vә sistemlәr
İnformasiyanın sistemlәri
Әrazi informasiya texnoligiyaları

184 Axtarış sistemlәrinin bir birindәn başlıca fәrqi :

•

isinad
Axtarış sürәti
Qiymәti
İstinad bazası
Tapılan informasiyanın yәqinliyi

185 İnternetdә axtarış sistemi __ bu :

•

Axtarış maşınlarıdır
Tematik kataloqlardır
Әlifba lüğәtidir
Tezaurusdur
Portallardır

186 Cәmiyyәtin informasiyalaşdırma termini nә demәkdir?

•

Hәr bir adamın bәşәr sivilizasiyasında topladığı informasiya resursuna sәrbәst tәşkili
Müasir informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları әsasında insan fәaliyyәtinin bütün sahәlәrindә
informasiyadan mәqsәdyönlü vә effektli istifadә etmәk
Cәmiyyәtin hәyatında kütlәvi informasiya vasitәlәrinin rolunun artırılması
Cәmiyyәtdә dövredәn izahı informasiyanın artırılması
Ölkәnin bütün ali tәhsilmüәssisәlәrindә informatikanın öyrәnilmәsi

187 Hansı baza cәdvәl vә yalnız cәdvәl әsasında qurulur?

•

Paylanmış
Relasyon
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•

İerarxik
Şәbәkә

188 Aşağı sәviyyәli obyektinin yuxarı sәviyyәli obyektә tabe olması hansı sturukturlu verilәnlәr üçün
xarakterikdir?

•

xәtti
ierarxik
qarışıq
cәdvәl

189 İşçi stansiyabu:

•

Şәbәkәnin istifadәçinin iş yerindә xüsusi tәchiz olunmuş fәrdi EHMdir.
Şәbәkә müәyyәn resurslara çıxışı tәmin edәn yüksәk mәhsuldarlı kompyuterdir
Şәbәkәdә keçin EHMdir
Verilәnlәr bazasına çıxış üçün qurğudur
Şәbәkә müәyyәn resursları idarә edәn ixtisaslaşmış kompyuterdir

190 AİSin yaradılma dövrlәri bunlardan hansıdır:

•

heç biri
1mәrhәlәlayihәdәn әvvәl müayinә,2mәrhәlә layihәlәndirmә,3mәrhәlәsistemin işә salınması,4mәrhәlә sәnaye
sәviyyәsindә istismar
1mәrhәlәlayihәlәndirmә,2mәrhәlәtexniki layihәlәndirmә,3mәrhәlәsistemin işә salınması,4mәrhәlә sәnaye
sәviyyәsindә istismar
1mәrhәlә layihәdәn әvvәl müayinә,2mәrhәlә texniki layihәlәndirmә,3mәrhәlәiçlәk layihәlәndirmә,4mәrhәlә
eskiz layihәlәndirmә
1mәrhәlәlayihәdәn әvvәl müayinә,2mәrhәlәtexniki layihәlәndirmә,3mәrhәlәiçlik layihәlәndirmә,4mәrhәlә
sәnaye sәviyyәsindә istismar

191 Praktiki olaraq istәnilәn İSnin әsasini tәşkiledir

•

TEQ
VBIS
Yüksәk sәviyyәli proqramlaşdirma dili
Delphi
İSnin yaradilmasinin metod vә vaistәlәr yiğımı

192 ISO 12207 standartina uyğun olaraq müәyyәn mәqsәd vә tәlәblәrin ödәnilmәsi üçün bir vә ya bir neçә
prosesin,aparat vaistәlәrinin,proqram vasitәlәrinin,qurğularin vә adamlarin birlәşmәsi adlanir :

•

Hesablama laboratoriyasi
sistem;
Hesablama mәrkәzi
Informasiya sistemi
Funksional proqramaparat kompleksi

193 İnformasiyanın saxlanması vә axtarışı bunlardan hansının fundamental funksiyadır?

•

streteji informasiya sistemlәrinin.
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin;
korporativ informasiya sistemlәrinin;
lokal verilәnlәr bazasının;
sorğu sistemlәrinin;

194 İnformasiya sistemi(İS) — bu:
doğru variant yoxdur

•
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•

Qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün metod,vasitә vәpersonalların qarşılıqlı әlaqәli yığımıdır ki, informasiyanın
saxlanması,emalı vә verilmәsi üçün istifadә olunur;
Bilavasitә informasiya istehsalı oilә bağlı sistemdir.
Qarşılıqlı әlaqәli istәnilәn elementinin yığımıdır ki,ya mәqsәdli fәaliyyәtә ,ya da izolә edilmiş әtraf mühitә
nisbәtәn öz inkişaf qanunlarına malikdir;
verilәnlәrin emalı sistemidir

195 Bunlardan hansı AİTin şәbәkәnin qurulma üsuluna görә tәnifatına aiddir:1) lokal İT;2) çoxsәviyyәli
İT;3) paylanmış İT;4) dialoq İT;5) şәbәkә İT. Düzgün variantı göstәrin.

•

1,2,3
1,5,3;
1,2,5;
1,3,4;
3,4,5;

196 Bunlardan hansı AİTin istifadәçi interfeysinә görә tәsnifatına aiddir:1) paket İT;2) dialoq İT;3)şәbәkә
İT;4) idarәetmә İT ;5) strateji İT. Düzgün variantı göstәrin.

•

2,4,5.
1,2,3;
1,3,5;
1,3,4;
3,4,5;

197 Bunlardan hansı AİTin xidmәti predmet oblastına görә tәnifatına aiddir:1)mühasibat uçotu;2)bank
fәaliyyәti;3)vergi fәaliyyәti;4) ekspert sistemlәri ;5)verilәnlәrin emalı.Düzgün variantı göstәrin.

•

2,4,5.
1,3,5;
1,2,5;
1,3,4;
3,4,5;

198 İnformasiya texnologiyası:

•

proqramlaşdırma dilidir.
prosesdir;
metodiki tәminatdır;
proqramdır;
alqoritmik dildir;

199 QQDS(qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn sistemlәr(СППР))in әsas komponentlәrinә aiddir:

•

konstukturlaşmış mәsәlә;
baza modeli;
mәsәlәnin hәll alqoritmi;
konstukturlaşmamış mәsәlә;
informasiya axını;

200 Bunlardan hansı avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrinin işlәnmәsi dövrü hesab olunmur?

•

sәnayesәviyyәsindә istismar.
mәsәlәnin qoyuluşunun işlәnmәsi;
layihәlәndirmә;
layihәdәn әvәl müayinә;
sistemin işә salınması (tәtbiq);

201 Bunlardan hansı problem yönümlü tәtbiqi proqram paketidir?
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•

elektron cәdvәllәr;
mühasibat proqramları.
qrafik redaktorlar
mәtn redaktorları;
nәşriyyat sistemlәri;

202 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә baş zvenya vә idarәedici subyekt nәdir?

•

informasiya tәminatı.
insanmütәxәssis;
proqram vasitәsi;
hesablama texnikası vasitәsi;
aparat vasitәsi;

203 Relyasiyon model verilәnlәr bazasının ... şәklindә tәşkilinә әsaslanır. Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn
variantı seçin.

•

yazılar toplusu
ikiölçülü cәdvәl;
seqment cәdvәli;
ekran cәdvәli;
әmәliyyat cәdvәli;

204 Bunlardan hansı avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin tәminatıdır: 1) xüsusi tәminat ;2)
informasiya tәminatı;3) proqram tәminatı; 4)kömәkçi tәminat ; 5) texniki tәminat.

•

3,4,5.
1,3,5;
2,3,4;
1,2,3;
1,4,5;

205 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin funksiyalarının realizә olunması bunlardan biri olmadan
mümkün deyilbu:

•

doğru variant yoxdur
avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyasıdır;
statistik ekspert sistemidir;
elektron poçtdur;
korporativ hesablama şәbәkәsidir.

206 Müәssisәnin hәll olunan mәsәlәnin mürәkkәblik dәrәcәsinә vә bu mәsәlәlәrin realizәsindә qәbul edilәn
qәrarın dinamikasına görә seçilәn üç növ informasiya sistemi bunlardan hansıdır: 1)funksional;2) strateji;
3)konfidensial; 4) operativ;5) signal.

•

1,2,5;
1,4,5.
2,3,5;
1,3,5;
3,4,5;

207 Hәlledici İSlәr üçün bunlardan hansıları doğrudur: 1) verilәnlәr mürәkkәb alqoritmlәr üzrә emal olunur;
2) mürәkkәb çevirmәlәr olmadan istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq informasiys daxil edilir, sistemlәşdirilir,
saxlanılır vә verilir; 3) idarәedici vә mәslәhәtverici sistemlәrdәn ibarәtdir; 4)fәzakoordinat veriәnlәri әks
etdirir vә yayır.

•

e)3,4.
a)1,3;
c)1,4;
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b)1,2;
d)2,3;

208 Erqonomika hansı elmdir?

•

kommunikasiya
b) süni intellekt texnologiyasının işlәnmәsi metodlarını öyrәnәn elmdir;
c) elektron hesablama maşınlarının iş prinsiplәrini öyrәnәn elmdir;
a) optimal әmәk şәraiti yaratmaq üçün әmәk proseslәrini öyrәnәn elmdir;
d) insan tәfәkkürünün forma vә qanunlarını öyrәnәn elmdir;

209 AİSlәrin informasiya tәminatibu:

•

c) istifadәçiyә tәlәb olunan informasiyanı verәn sistemdir;
b) kommunikasiya şәbәkәsilә göndәrilәn verilәnlәrdir;
doğru variant yoxdur
d) müәssisәyә iş üçün düşәn informasiyadır.
a) sistemin işi üçün verilәnlәr,onların idarәolunması üçün metod vә vasitәlәr yığımıdir;

210 Bunlardan hansı AİSlәrin tәtbiq sferasına görә tәsnifatı deyil:

•

c) avtomatlaşdırılmış proyektlәndirilmәnin İSlәri;
b) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri;
heç biri
d) inteqrasiya olunmuş İSlәr.
a) tәtbiqi İS;

211 Bunlardan hansı AİSlәrin tәsnifat әlamәti deyil:

•

e) avtomatlaşdırma dәrәcәsi.
b) funksional әlamәt;
c) tәtbiq sahәsi;
a) personalların sayı;
d) istifadә xarakteri;

212 Әgәr mәsәlәdә onun onun elementlәrini seçmәk vә onlar arasında әlaqә yaratmaq mümkün deyilsә ә
mәsәlә adlanır:

•

e) qeyri xәtti.
b) sturuklaşdırılmış;
c) alqoritmik olaraq hәll oluna bilәn ;
a) sturukturulmamış;
d) alqoritmik olaraq hәll oluna bilmәyәn ;

213 Әgәr mәsәlәdә onun bütün elementlәri vә onlar arasındakı әlaqә mәlumdursa belә mәsәlә adlanır:

•

e) qeyri xәtti.
b) sturukturulmamış;
c) alqoritmik olaraq hәll oluna bilәn ;
a) sturuklaşdırılmış;
d) alqoritmik olaraq hәll oluna bilmәyәn ;

214 İnformasiya sistemindә ayrıca sәnәd vә sәnәdlәrin ayrıca massivi, sәnәd vә sәnәdlәr massivi adlanır:

•

b) proqram resursu;
doğru variant yoxdur
d) proqranm –aparat rüsursu.
a) informasiya resursu;
c) aparat resursu;
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215 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri hansı әlamәtә görә daha çox sinfә bölünür?

•

d) tәtbiq sferasına görә;
e) informasiya proseslәrinin avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә.
a) idarәetmә prosesinin növünә görә;
c) verilәmlәrin emalә xarakterinә görә;
b) arxitekturasına görә;

216 İdarәetmә prosesinin növündәn asılı olaraq aşağıdakı informasiya sistemlәrini fәrqlәndirirlәt:

•

fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;
texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri, tәşkilati idarәetmәnin İSlәri, tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İS
lәri;
sәnaye İS, kәn tәsәrrqfatı İS,nәqliyyat İS,ticarәt İS vә s.
Sahәlәr arası vә әrazi İS
doğru variant yoxdur

217 Sosialiqtisadi proseslәri әks etdirәn vә bu proseslәri vә istehsal vә qeyri istehsal sahәsindә çalışan
kollektivi idarә edәn mәlumatlar yığımı adlanır:

•

c) sosialistehsal informasiya;
d) törәmә informasiya;
e) aralıq informasiya.
b) iqtisadi informasiya;
a) idarәedici informasiya;

218 İnformasiya texnologiyası nәdir?

•

c) hesablama texnikası vasitәlәrinin tәtbiqi әsasında informasiyanın çevrilmәsilә bağlı kompleks әmәliyyatlar
ardıcıllığıdır;
d) informasiyanın yarandığı andan nәticә alınana qәdәr yerinә yetirilәn nizamlanmış qarşılıqlı әlaqәli әmәliyyatlar
ardıcıllığıdır.
b) informasiyanın toplanması,qeyd olunması vә emalı prosedurlarının yığımıdır;
әmәliyyatlar ardıcıllığı
nformasiyanın toplanması,qeyd olunması,ötürülmәsi, yığılması,saxlanılması vә emalı prosedurlarının yığımıdır;

219 İdarәetmә prosesinin növünә görә İSlәr bölünür

•

a) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilati idarәetmәnin İS
lәri;
bәlәdiyyә vә regional is
heç biri
b) fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;
c) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının AİSlәri,nәqliyyat,rabitә,bank İSlәrinә;

220 AİSlәrin iqtisadi obyektin fәaliyyәti sahәsinә görә tәsnifatı:

•

federial vә regionalİS
bәlәdiyyә vә regional is
c) fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;
b) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilati idarәetmәnin İS;
a) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının AİSlәri,nәqliyyat,rabitә,bank İSlәrinә;

221 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri dövlәt idarәçiliyi sәviyyәsindә tәsnifat әlamәtinә uyğun
olaraq bölünür:
c) texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri,tәşkilati idarәetmәnin İS
lәri;
bәlәdiyyә
sәnaye vә nәqliyyat

•
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•

a) fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;
b) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının AİSlәri,nәqliyyat,rabitә,bank İSlәrinә;

222 Korporativ informasiya xarakterizә olunur;

•

saxlanma müddәtinin qısa olması ilә;
sadә sturukturlu olması ilә.
bir dәfә yaranması vә emal oluna bilmәsilә;
heç biri
hәcminin böyüklüyü ilә;

223 Göstәricilәr sistemi nәdir?

•

hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr toplusudur
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli kompleksidir

224 İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrindә (APS) istifadә olunan optimallaşdırma alqoritmlәrinә aid olmayanı
göstәrin:

•

evristik alqoritmlәr
qeyrixәtti proqramlaşdırma
tәsadüfi axtarış alqoritmlәri
xәtti proqramlaşdırma
mәhdudluqlar nәzәriyyәsinә әsaslanan alqoritmlәr

225 ERP sistemlәrdә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmә hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir? 1. struktur
planlaşdırma; 2. taktiki planlaşdırma; 3. tәqvimi planlaşdırma; 4. operativ idarәetmә; 5. faktiki planlaşdırma

•

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

226 ERP sistemlәrdә layihәlәrin idarә edilmәsi hansı modelә әsaslanır?

•

obyektyönlü
şәbәkә
relyasiya
iyerarxik
qarışıq

227 Әgәr sistеmin еlеmеntlәri аrаsındаkı әlаqә zаmаndаn аsılı оlаrаq dәyişәrsә, оndа bеlә әlаqә ...... әlаqә
аdlаnır.

•

mürәkkәb
dinamik
determinik
stаtik
müәyyәn edilmiş

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

•

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

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

•

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

230 OLAP (Online Analytical Processing) nәdir?

•

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

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

•

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

232 Müәssisәnin istehsalat fәaliyyәtinin reallaşdırılması prosesindә iqtisadi vә maliyyә hadisәlәrinin baş
vermәsi meyillәrini aşkara çıxarmaq üçün informasiyanın hazırlanması vә emalı hansı funksiyanın
mәqsәdidir?

•

nәzarәt funksiyalarının
statistik uçot vә hesabat funksiyasının
analiz funksiyasının
mühasibat uçotu funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının

233 İdarә olunan obyektin vә onun elementlәrinin faktiki vәziyyәtinin pul vahidi ilә tәyin edilmәsi hansı
funksiyanın mәqsәdidir?

•

nәzarәt funksiyalarının
mühasibat uçotu vә hesabatı funksiyasının
istehsalatın texnoloji hazırlığı funksiyasının
analiz funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının

234 Bütün növ resurslardan sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsi hansı funksiyanın mәqsәdidir?

•

nәzarәt funksiyalarının
operativistehsalat planlaşdırması funksiyasının
istehsalatın texnoloji hazırlığı funksiyasının
analiz funksiyasının
texnoloji idarәetmә funksiyalarının

235 MRPII sisteminә aid olmayan funksional modulu göstәrin:

•

mәhsul buraxılışının qrafikinin qurulması
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•

Mәhsulun tәrkibinin idarә edilmәsi
istehsalatın operativ idarә olunması
biznes planlaşdırma
istehsalat güclәrinin planlaşdırılması

236 MRPII sisteminә aid olmayan funksional modulu göstәrin:

•

mәhsul buraxılışının qrafikinin qurulması
xәrclәrintәlәbatın idarә edilmәsi
müәssisәnin ümumi fәaliyyәtinin vә satışın planlaşdırılması
biznes planlaşdırma
istehsalat güclәrinin planlaşdırılması

237 MRPII sisteminә aid olmayan funksional modulu göstәrin:

•

istehsalat güclәrinin planlaşdırılması
tәlәbatınxәrcin proqnozlaşdırılması
müәssisәnin ümumi fәaliyyәtinin vә satışın planlaşdırılması
biznes planlaşdırma
istehsalatın planlaşdırılması

238 MRPII sisteminin hәr bir planlaşdırma sәviyyәsi hansı parametrlә xarakterizә olunmur?

•

mәhdudiyyәtlәrin növü
Şәrtlәrin sayı
planlaşdırma şәraiti
planlaşdırmanın detallaşdırma dәrәcәsi
şәrtlәrin növü

239 Müәssisәnin tәşkilati idarәetmә funksiyalarına aid olanı göstәrin:

•

tәnzimlәmә
sadalananların hamısı doğrudur
planlaşdırma
texniki hazırlıq
uçot

240 MRPII sistemi nәdir?

•

müәssisәnin resurslarının planlaşdırılması sistemidir
İstehsalat resurslarının planlaşdırılması sistemidir
resurslara tәlәbatın planlaşdırılması sistemidir
material tәlәbatlarının planlaşdırılması sistemidir
güclәrin ümumi planlaşdırılması sistemidir

241 MRP sistemi nәdir?

•

müәssisәnin ümumi fәaliyyәtinin vә satışın planlaşdırılması sistemidir
istehsalat resurslarının planlaşdırılması sistemidir
istehsalat güclәrinin planlaşdırılması sistemidir
Material tәlәbatlarının planlaşdırılması sistemidir
istehsalatın planlaşdırılması sistemidir

242 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin proqnozlaşdırma funksiyasına aid olanı göstәrin:
idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir vә planlaşdırılmış nәticәlәrin
әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını) tәyin edir
idarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir

•
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•

İdarә olunan prosesin gәlәcәkdә ehtimal olunan xarakteristikalarını tәyin edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir

243 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin analiz funksiyasına aid olanı göstәrin:

•

diskret vaxt anlarında idarә olunan prosesin planlaşdırılmış vә faktiki vәziyyәtlәri arasında sapmaları tәyin edir
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını) tәyin edir
idarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir
İdarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir vә planlaşdırılmış nәticәlәrin
әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir

244 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn idarәetmәnin uçot funksiyasına aid olanı göstәrin:

•

idarә olunan prosesin gәlәcәkdә ehtimal olunan xarakteristikalarını tәyin edir
idarә olunan prosesin gәlәcәkdә determinlәşmiş şәkildә vәziyyәtini (necә olmasını) tәyin edir
verilmiş parametrlәr çәrçivәsindә idarә olunan prosesin fәaliyyәtini tәmin edir
İdarә olunan prosesin diskret vaxt anlarında faktiki vәziyyәtini tәyin edir
idarә olunma vaxtı әrzindә idarәetmә prosesinin necә yerinә yetirilmәsini tәyin edir vә planlaşdırılmış nәticәlәrin
әldә edilmәsinә tәsir edәn faktları aşkar edir

245 Yuxarı sәviyyәnin menecerlәri hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr?

•

Texnoloji xәtlәr üzrә texnikiiqtisadi vә operativistehsalat mәsәlәlәrini reallaşdırırlar.
Müәssisәnin vә sexlәrin operativistehsalat idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr.
Sexlәrin texniki iqtisadi idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr.
Texnikiiqtisadi idarәetmә mәsәlәlәrini müәssisә üzrә bütövlükdә hәll edirlәr.
Baş verәn istehsalat situasiyalarına operativ reaksiya verirlәr.

246 Aşağı sәviyyәnin menecerlәri hansı funksiyaları yerinә yetirirlәr?

•

Müәssisәnin vә sexlәrin operativistehsalat idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr.
Texnikiiqtisadi idarәetmә mәsәlәlәrini müәssisә üzrә bütövlükdә hәll edirlәr.
Baş verәn istehsalat situasiyalarına operativ reaksiya verirlәr.
Sexlәrin texnikiiqtisadi idarә edilmәsi mәsәlәlәrini yerinә yetirirlәr.
Texnoloji xәtlәr üzrә texnikiiqtisadi vә operativistehsalat mәsәlәlәrini reallaşdırırlar.

247 Tipindәn asılı olmayaraq hәr bir müәssisә tәşkilati baxımdan hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

•

xammal vә hazır mәhsul anbarları
kömәkçi istehsalatlar vә xidmәtlәr
sadalananların hamısı doğrudur
funksional şöbәlәr
әsas istehsalat vә ya sexlәr

248 Qәrar qәbuletmә nәdir?

•

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

249 İstehsalatın neçә tipi var?

•

6.0
2.0
5.0
4.0
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•

3.0

250 İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin IV dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?

•

yazı makinası,diktofon;
fәrdi kompyuterlәr.
pero,mürәkkәb,kitab ;
böyük EHMlәr,kseriks;
böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;

251 İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin III dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?

•

pero,mürәkkәb,kitab;
böyük EHMlәr,kseriks;
böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;
fәrdi kompyuterlәr.
yazı makinası,diktofon;

252 İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin II dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?

•

fәrdi kompyuterlәr.
pero,mürәkkәb,kitab;
böyük EHMlәr,kseriks;
yazı makinası,diktofon;
böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;

253 İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin I dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?

•

fәrdi kompyuterlәr.
böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;
pero,mürәkkәb,kitab;
böyük EHMlәr,kseriks;
yazı makinası,diktofon;

254 Bunlardan hansı problemyönülü tәtbiqi proqrm paketidir?

•

mәtn redaktoru;
elektron cәdvәl;
nәşriyyat sistemlәri;
qrafik redaktorlar.
hüquqisorğu sistemi;

255 İdarәetmәnin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin texniki tәminatına avtomatlaşdırma üçün
bunlardan hansı avtomatlaşdırma vasitәsi daxil deyil?

•

informasiyanın ötürülmәsi;
informasiyanın emalı;
informasiyanın әks olunması vә verilmәsi.
verilәnlәrin toplanması,reqistrasiyası;
informasiyanın CDROMa yazılması;

256 Bunlardan hansı avtomatlaşdırılmış informasiya tenologiyalarının tәsnifat әlamәti hesab olunur?

•

idarәetmә prosesinin növünә görә;
idarәetmә obyektinin fәaliyyәt dairәsinә görә;
dövlәt idarәçiliyi sistemi sәviyyәsinә görә;
emal olunan informasiyanın tipinә görә.
realizә olunan texnoloji әmәliyyatın sinfinә görә;
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257 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin funksiyalarıni realizә olunması bunsuz mümükün deyil:

•

avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyası;
çoxprosessorlu maşın kompleksi.
korporativ hesablama şәbәkәsi;
elektron poçt;
ststistik ekspert sistemlәri;

258 İnformasiya sisteminin hazır olmaq xassәsibu:

•

informasiya sisteminin buraxıldığı vaxtdır;
informasiya sisteminin layihәlәndirildiyi müddәtdir.
informasiya sisteminin iş rejimindәn çıxdığı vaxtdir;
informasiya sisteminin faktiki işlәdiyi müddәtdir;
lokal kompyuter şәbәkәsinin işlәdiyi müddәtdir;

259 Linqvistik tәminatbu:

•

heç biri
işlәnmә mәrhәlәsinә aid müxtәlif metodiki vә idarәedici materiallardır;.
personalın informasiya sistemilә qarşılıqlı әlaqәsini reqlamentlәşdirәn metod,vasitә vә sәnәdlәrin yığımıdır;
personalın informasiya sistemilә vә istifadәçinin proqram,texniki vә informasiya tәminatı ilә ünsiyyәt dillәrinin
yığımıdır;
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin müxtәlif dil imkanlarıdır.

260 Aşağıdakılardan hansı daimi yaddaş qurğusudur?

•

HDD
ROM
BIOS
RAM
CMOS

261 Skaner informasiyanı hansı formada daxil edir?

•

Kağızda olduğu formada
Qrafik
Video
Mәtn
Qrafik vә mәtn

262 Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici:

•

informasiya mübadilәsinin sürәti
takt tezliyi
ekranın ölçülәri;
şin mәrtәbәlәrinin sayı;
operativ yaddaşın hәcmi;

263 Ana plata ...

•

informasiya mübadilә etmәk üçündür
kompüterin bütün qurğularını әlaqәlәndirmәk üçündür
informasiyanı müvәqqәti yadda saxlamaq üçündür
informasiyanı uzun müddәt yadda saxlamaq üçündür
informasiyanı emal etmәk üçündür

264 Kompüterin işlәmә sürәti nәdәn asılıdır?

•

xarici yaddaş qurğusunun hәcmindәn
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•

prosessorda informasiya emalının takt tezliyindәn
әmәliyyat sisteminin interfeysinin tәşkilindәn
printerin qoşulu olubolmamasından
emal olunan informasiyanın hәcmindәn

265 Xarici yaddaş xidmәt edir ...

•

informasiyanın emalına
kompüterin qoşulu olubolmamasından asılı olmayaraq informasiyanın uzunmüddәtli qorunub saxlanmasına
mәsәlә hәlli zamanı operativ, teztez dәyişәn informasiyanın qorunub saxlanmasına
verilmiş proqram üzrә kompüterin işini idarәetmәyә
periferik qurğuların magistrala qoşulmasına

266 Aşağıda sadalananlardan hansı istehsalatın operativ idarә olunması modulunda yerinә yetirilәn
prosesdir?

•

Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Operativ planqrafiklәr tәrtib edilir.
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Miqdara vә vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material resurslarına tәlәbat tәyin edilir.
Xarici mühitin vә ya istehsalat prosesinin elementlәrinin gәlәcәk vәziyyәtlәri vә ya hәrәkәtlәri qiymәtlәndirilir.

267 Aşağıda sadalananlardan hansı istehsalat güclәrinin planlaşdırılması modulunda yerinә yetirilәn
prosesdir?

•

Layihәlәndirmә, konstruktor vә ya texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Operativ plan qrafiklәr tәrtib edilir.
Miqdara vә ya vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material resurslarına tәlәbat tәyin
edilir.
Xarici mühitin vә ya istehsalat prosesinin elementlәrinin gәlәcәk vәziyyәtlәri vә ya hәrәkәtlәri qiymәtlәndirilir.

268 Aşağıda sadalananlardan hansı material resurslarına tәlәbatın planlaşdırılması modulunda yerinә
yetirilәn prosesdir?

•

Layihәlәndirmә, konstruktor vә ya texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Miqdara vә vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material resurslarına tәlәbat tәyin edilir.
Operativ plan qrafiklәr tәrtib edilir.
Mövcud olan istehsalat güclәrinin tәyininә müqayisәsinә yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Xarici mühitin vә ya istehsalat prosesinin elementlәrinin gәlәcәk vәziyyәtlәrinin vә ya hәrәkәtlәrinin
qiymәtlәndirilir.

269 ERP sistemlәrdә tәqvimi planlaşdırmaya daxil deyil:

•

böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtın tәyin edilmәsi
Layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi
әmәliyyatların qurtarmasının başlanğıc vaxtının tәyin edilmәsi
böhranlı әmәliyyatları aşkar etmәklә böhranlı yolun hesablanması
әmәliyyatların qurtarmasının son vaxtının tәyin edilmәsi

270 ERP sistemlәrdә struktur planlaşdırmaya daxil deyil:

•

modelin ziddiyyәtsizliyә görә analizi
Böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtının tәyin edilmәsi
әmәliyyatların müddәtinin qiymәtlәndirilmәsi
layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi
şәbәkә modelinin qurulması

271 ERP sistemlәrdә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmә hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir? 1. struktur
planlaşdırma; 2. taktiki planlaşdırma; 3. tәqvimi planlaşdırma; 4. operativ idarәetmә; 5. faktiki planlaşdırma
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•

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

272 ERP sistemlәrdә layihәlәrin idarә edilmәsi hansı modelә әsaslanır?

•

obyektyönlü
şәbәkә
relyasiya
iyerarxik
qarışıq

273 Resurslara tәlәbatın planlaşdırılması hansı istiqamәtlәrdә aparılır? 1. kadrların idarә olunması; 2. güclәrә
tәlәbatın planlaşdırılması; 3. material tәlәbatlarının planlaşdırılması; 4. iqtisadi proseslәrin
proqnozlaşdırılması; 5. layihәlәrin idarә edilmәs

•

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

274 Böhranlı әmәliyyatları aşkar etmәklә böhranlı yolun hesablanması, әmәliyyatların qurtarmasının
başlanğıc vә son vaxtlarının tәyin edilmәsi, böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtının tәyin edilmәsi ERP
sistemlәrindә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmәn

•

tәşkilati planlaşdırma
strukturtәqvimi planlaşdırma
texniki planlaşdırma
struktur planlaşdırma
operativ idarәetmә

275 Layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi, әmәliyyatların müddәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә şәbәkә modelinin
qurulması, modelin ziddiyyәtsizliyә görә analizi ERP sistemlәrindә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmәnin
hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlar

•

faktiki planlaşdırma
strukturtәqvimi planlaşdırma
texniki planlaşdırma
tәqvimi planlaşdırma
operativ idarәetmә

276 Qısamüddәtli proqnozlaşdırma obyektlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

ehtiyatların sәviyyәsi
bazarın hazırda istehsal olunan mәhsula tәlәbatı
müәyyәn ixtisasa vә peşәyә görә işçilәr
ayrıayrı mәhsullar
ayrıayrı sexlәrdә vә sahәlәrdә avadanlığın mәhsuldarlığı

277 Ortamüddәtli proqnozlaşdırma obyektlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi
ayrıayrı sexlәrdә vә sahәlәrdә avadanlığın mәhsuldarlığı
sahәlәrin vә bölmәlәrin mәhsuldarlığı
yeni mәhsul tiplәri vә ya qrupları
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kadrlara olan tәlәbat

278 Uzunmüddәtli proqnozlaşdırma obyektlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

kapital qoyuluşu
ayrıayrı sexlәrdә vә sahәlәrdә avadanlığın mәhsuldarlığı
bazarın hazırda istehsal olunan mәhsula tәlәbatı
bazarın yeni növ mәhsula tәlәbatı (pul vә natural vahidlәrlә)
müәssisәnin tәlәb olunan mәhsuldarlığı

279 ERP sistemlәrdә tәqvimi planlaşdırmaya daxil deyil:

•

böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtın tәyin edilmәsi
böhranlı әmәliyyatları aşkar etmәklә böhranlı yolun hesablanması
әmәliyyatların qurtarmasının başlanğıc vaxtının tәyin edilmәsi
Layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi
әmәliyyatların qurtarmasının son vaxtının tәyin edilmәsi

280 ERP sistemlәrdә struktur planlaşdırmaya daxil deyil:

•

әmәliyyatların müddәtinin qiymәtlәndirilmәsi
modelin ziddiyyәtsizliyә görә analizi
böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtının tәyin edilmәsi
şәbәkә modelinin qurulması
layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi

281 ERP sistemi nәdir?

•

material tәlәbatlarının planlaşdırılması sistemidir
güclәrin ümumi planlaşdırılması sistemidir
resurslara tәlәbatın planlaşdırılması sistemidir
müәssisәnin resurslarının planlaşdırılması sistemidir
istehsalat resurslarının planlaşdırılması sistemidir

282 İnkişaf etmiş idarәetmә sistemlәrindә (APS) istifadә olunan optimallaşdırma alqoritmlәrinә aid olanı
göstәrin:

•

tәsadüfi axtarış alqoritmlәri
mәhdudluqlar nәzәriyyәsinә әsaslanan alqoritmlәr
sadalananların hamısı doğrudur
evristik alqoritmlәr
xәtti proqramlaşdırma

283 Ehtiyatdan keçәn digәr material resurslarına tәlәbatdan asılı olan tәlәbat necә adlanır?

•

faktiki
funksional
sәrbәst
taktiki
asılı

284 Ehtiyatdan keçәn digәr material resurslarına tәlәbatdan asılı olmayan tәlәbat necә adlanır?

•

asılı
funksional
sәrbәst
faktiki
taktiki
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285 Firmanın idarә olunmasını bütün funksiylarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulmuş vә
müәssisәnin bütün fәaliyyәt dövrünü әhatә edәn İS adlanır:

•

texnoloji prosesl'rin İS:
inteqrasiya olunmuş İS
tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İS;
heç biri
tәşkilati idarәetmәnin İS;

286 İnformasiyanın emalı vә idarәedici qәrarın qәbulu üçün nәzәrdә tutulmuş informasiya,iqtisadiriyazi
metod vә model,texniki,proqram,digәr texniki vasitә vә mütәxәssislәr yığımı adlanır:

•

informasiya emalının texnoloji prosesi;
idarәetmәnin informasiya texnologiyası;
avtomatik informasiya sistemi
texnoloji proses
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri;

287 İTnin inkişaf mәrhәlәlәrinin V dövründә әsas instrumental alәt bunlardan hansıdır?

•

fәrdi kompyuterlәr;
pero,mürәkkәb,kitab .
yazı makinası,diktofon;
böyük EHMlәr,kseriks;
böyük EHMlәr vә onların bazasında yaradılmış AİSlәr;

288 İnformasiya sisteminin faәliyyәt sxemindә institusional mühit nә demәkdir?

•

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

289 Böyüklüyünә (ölçüsünә) görә müәssisәlәri neçә yerә bölmәk olar?

•

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

290 İstifadәçi interfeysinin tipinә görә informasiya texnologiyaları neçә sinfә bölünür?

•

6.0
3.0
5.0
4.0
2.0

291 Texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmә dәrәcәsinә görә idarәetmә sistemlәrindә informasiya
texnologiyaları hansılardır?

•

qismәn mәrkәzlәşdirilmiş,kombinasiyalı, tam mәrkәzlәşdirilmiş
mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, kombinasiyalı
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, mәrkәzlәşdirilmәmiş, kombinasiyalı
mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, mәrkәzlәşdirilmәmiş
mәrkәzlәşdirilmәmiş, kombinasiyalı, әksmәrkәzlәşdirilmiş
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292 Texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmә dәrәcәsinә görә idarәetmә sistemlәrindә informasiya
texnologiyaları neçә sinfә bölünür?

•

1.0
3.0
5.0
4.0
2.0

293 Kolliziya nәdir?

•

lokal şәbәkәdә cәrәyanın kәsilmәsi
lokal şәbәkәdә siqnalların toqquşma prosesi
lokal şәbәkәdә informasiyanın ötürmә sürәtinin zәiflәmәsi
lokal şәbәkәdә informasiyanı ötürmә prosesi
lokal şәbәkәnin sıradan çıxması

294 İstifadәçilәr şәbәkә vasitәsilә hansı resurslardan birgә istifadә edә bilәrlәr? 1. disk yaddaşı; 2. skaner; 3.
printer; 4. prosesorr; 5. display; 6. klaviatura; 7. CDROM

•

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

295 Müxtәlif şәbәkә protokollarının fәaliyyәt göstәrdiyi kompüter şәbәkәlәri arasında informasiya
mübadilәsi nәdәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir?

•

faylserverlәrdәn
şlüzlәrdәn
hostkompüterlәrdәn
modemlәrdәn
elektron poçtdan

296 Qlobal şәbәkәnin hansı xidmәti yalnız online rejimindә tәqdim olunur?

•

smayliklәrin göndәrilmәsi
Telekonfranslar
elektron poçt
faylların göndәrilmәsi
videofaylların göndәrilmәsi

297 Kompüter şәbәkәlәri nә üçün istifadә olunur? 1. Gizli fayllara girişin mәhdudluğu; 2. İnternetkanal
әlaqәsinin qorunması; 3. Әmәkdaşlar arasında әlaqәnin tәmin olunması; 4. İnformasiyanın qorunub
saxlanması; 5. Resurslardan birgә istifadә olunması; 6. Vә

•

2, 4
3, 5
5, 8
1, 5
1, 6

298 Protokol nәdir?

•

lokal şәbәkәni qlobal şәbәkә ilә birlәşdirәn qurğu
şәbәkәdә kompüterlәrin birbiri ilә ünsiyyәt dili
periferik qurğuları idarә edәn proqram
kompüter qurğularını әlaqәlәndirәn proqram
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kompüter serveri

299 Hansı topologiyaya malik şәbәkәlәrdә müxtәlif düyün nöqtәlәri (kompüterlәr) koaksial kabel boyunca
birlәşdirilir?

•

qarışıq
şin
ulduz
halqa
ağaçvari

300 İnternetin FTP xidmәti .... üçündür. Cümlәni tamamlayın.

•

lazımi mәlumatı axtarmaq
istәnilәn formatlı faylların mübadilәsi
websәhifәlәri yaratmaq, qәbul etmәk vә ötürmәk
elektron poçt mübadilәsini hәyata keçirmәk
real zaman rejimindә ünsiyyәt

301 Rabitә kanalında sürәti ölçmә vahidi nәdir?

•

Kbit
Mbit/san
Mbayt/san
Mbit
Mhers

302 Lokal şәbәkәlәrdә kompüterlәrin birlәşdirilmәsinin ümumi sxemi necә adlanır?

•

domen
topologiya
tipologiya
arxitektura
protokol

303 İnternetin xidmәtlәrinә aid deyil:

•

Hipermәtnә istinad etmәklә sәnәdlәrin axtarışı vә ötürülmәsi (WWW)
Verilәnlәr bazasının yaradılması
Telekonfrans (UseNet)
Elektron poçt (Email)
Uzaqda yerlәşmiş terminalların emalı sistemi (TelNet)

304 İnternet xidmәtlәrini tәklif edәn müәssisә necә adlanır?

•

WWW
provayder
kommutator
webserver
domen

305 Öz resurslarını şәbәkә istifadәçilәrinә tәqdim edәn kompüter necә adlanır?

•

server
terminal
işçi stansiya
kliyent
administrator
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306 Brauzerlerә aid olmayanları göstәrin:

•

Mozilla Firefox
Opera
Internet Explorer
Yahoo
Google Chrome

307 Kompüter şәbәkәlәrinin topologiyasına aid olan sıranı göstәrin:

•

şin, unvan, qarışıq
ulduz, şәbәkә, halqa
halqa, agac, kabel
şin, halqa, ulduz
ağac, şin, şәbәkә

308 Kompüter şәbәkәsi topologiyalarının neçә növü var?

•

2.0
4.0
1.0
5.0
3.0

309 Kompüter şәbәkәlәrinin әrazi әlamәtinә görә neçә növü var?

•

4.0
2.0
6.0
5.0
3.0

310 Әgәr şәbәkәdә bütün kompüterlәr eyni hüquqa malikdirsә, belә şәbәkә necә adlanır?

•

kliyentserver әsasında qurulmuş
qlobal
lokal
birsәviyyәli
qarışıq

311 Ulduzvari topologiyanın әn әsas elementi hesab edilir:

•

tәkrarlayıcı
körpü
şlüz
hab
şәbәkә kabeli

312 HTML nәdir?

•

ekspert sistemi
proqramlaşdırma sistemi
qrafik redaktor
websәhifәlәrin yaradılması üçün vasitә
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi

313 Kommunikasiya proqram paketlәrinin tәyinatı nәdir?
Elektron slaydların nümayiş etdirilmәsi
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•

Böyük hәcmli informasiya massivlәrinin saxlanmasının tәşkili vә işlәnmәsi
Mәtn sәnәdlәrinin yaradılması, tәrtibi vә redaktәsi
Cәdvәl formasında verilәnlәr üzәrindә çoxlu sayda әmәliyyatların aparılması
Uzaq abunәçi vә şәbәkәnin informasiya resursları ilә әlaqә yaratması

314 Doğru olanı göstәrin:

•

provayder – webserverdir
provayder – lokal şәbәkәdә serverin resurslarına daxilolmanı tәmin edәn proqramdır
provayder – lokal şәbәkәnin administratorudur
provayder – İnternet resurslarına daxilolmanı tәmin edәn tәşkilatdır
provayder – websәhifәlәri işlәyib hazırlayandır

315 Brauzer nәdir?

•

reklam mәlumatıdır
poçtun çatdırılması proqramıdır
poçt müştәrisidir
vebsәhifәlәrә baxmaq üçün proqramdır
saytın İnternetә yerlәşdirilmәsi xidmәtidir

316 Şәbәkә protokolu nәdir?

•

Domen adlar sistemidir
Şәbәkә proqramıdır
İnformasiya mübadilәsi üsulu haqqında razılaşmadır
Şәbәkәdә әlaqә qurğusudur
Serverdә fayldır

317 Şәbәkәlәrin әsas topoloji sxemi hansılardır? 1. ulduz; 2qarışıq; 3. şin; 4. heş biri; 5. qovşaqdanqovşağa
ötürmә şәbәkәsi; 6. marker şәbәkәlәr; 7. kol

•

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

318 Periferiya qurğuları nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

informasiyanın saxlanması
informasiyanın daxil edilmәsi
informasiyanın xaric edilmәsi
bütün cavablar doğrudur
informasiyanın ötürülmәsi

319 Hansı qurğu çıxış qurğusu deyil?

•

plotter
printer
monitor
videokart
digitayzer

320 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?
Digitayzer – çıxış qurğusudur
Monitor – giriş qurğusudur
Notebook tipli kompüter – cib kalkulyatorudur

•
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•

Klaviatura – giriş qurğusudur
CDROM – çıxış qurğusudur

321 Aşağıda sadalananlardan hansı girişçıxış qurğusudur?

•

printer
sәrt disk
modem
CD ROM
plotter

322 İnformasiya daşıyıcısı deyil:

•

oyun disketi
kitab
coğrafi xәritә
sәs kartı
CD

323 İqtisadi informasiyanın dәqiq tәrifi hansı variantda verilmişdir?

•

müәssisәnin biznesproseslәrinin әsas terminlәrilә әlaqәli olan informasiyadır
istehsal fәaliyyәti prosesindә yaranan informasiyadır
tәsәrrüfatistehsal proseslәrindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır
istehsal fәaliyyәti prosesindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır
müәssisәnin maliyyә vasitәlәrilә fәaliyyәtini hәyata keçirilmәsi prosesindә yaranan vә bu fәaliyyәtin
idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır

324 İqtisadi informasiyanın dәqiq tәrifi hansı variantda verilmişdir?

•

müәssisәnin biznes proseslәrinin әsas terminlәrilә әlaqәli olan informasiyadır.
istehsal fәaliyyәti prosesindә yaranan informasiyadır;
istehsal fәaliyyәti prosesindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır;
tәsәrrüfatistehsal proseslәrindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır;
müәssisәnin maliyyә vasitәlәrilә fәaliyyәtini hәyata keçirilmәsi prosesindә yaranan vә bu fәaliyyәtin
idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır;

325 Hansı tәçkilatlarda İT yaradılarkәn elektron sәnәd dövrüyyәsinin vә onun bağlı olduğu konkret biznes
prosesrin fәaliyyәti böyük rol oynayır?

•

ortakiçik
böyük tәşkilatlar;
kiçik tәşkilatlat;
orta tәşkilatlar;
doğru variant yoxdur

326 Real zaman rejimindә istifadәçinin sistemdә saxlanılan informasiya resursları ilә qarşılıqlı әlaqә
yaratmasına imkan verәn informasiya texnologiyası adlanır:

•

doğru variant yoxdur
paket İT;
funksional İT;
dialoq İT;
interaktiv İT

327 İstifadәçilә fәrdi kompyuterin qurğuları vә ya proqramlarıyla qarşılıqlı әlaqә yaradan qaydalar vә
vasitәlәr kompleksi adlanır:
informasiya emalının texnoloji prosesi;
informasiya texniligiyası;
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•

informasiya sistemi;
isteifadәçi interfeysi;
doğru variant yoxdur

328 Proqramaparat tәminatı әsasında iqtisadi obyektin idarәetmә mәsәlәsinin hәlli üçün informasiyanın
toplanması,qeyd olunması,ötürülmәsi, yığılması vә emalı metodu vә vasitәlәri yığımından istifadә edәn
proses adlanır:

•

informasiya sistemi;
korporativ hesablama şәbәkәsi;
informasiya yexnologiyası
texnoloji prosesl'rin İS;
heç biri

329 Maşınxarici informasiya tәminatına aid olanı göstәrin:

•

unifikasiya edilmiş sәnәdlәşdirmә sistemi
sadalananların hamısı doğrudur
sәnәd axınları
göstәricilәr sistemi
tәsnifat vә kodlaşdırma sistemlәri

330 Tәşkilati idarәetmә üçün informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik
sistemdir.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün
nәzәrdә tutulur.
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә
fәaliyyәt göstәrir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.

331 Texnoloji proseslәri idarә edәn informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibati әrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün
nәzәrdә tutulur.
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә
fәaliyyәt göstәrir.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat proqramlarının vә yerli büdcәnin
emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosialiqtisadi fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini
yoxlamaq vә tәnzimlәmәk üçün info

332 İdarәetmәnin informasiya sistemi nәyә imkan verir?

•

müәssisәnin müxtәlif bölmәlәrindә vә müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәrindә qәbul edilәn qәrarların razılaşdırılmasına
sadalananların hamısı doğrudur
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә müәssisәnin idarә edilmәsi üçün qәrarların qәbulunun vaxtında tәmin edilmәsinә
informasiyanın operativ toplanması, ötürülmәsi, axtarışı vә emalı hesabına әsaslandırılmış qәrarların qәbul
edilmәsinә
bütün sәviyyәlәrdә idarәetmә işçilәrinә vahid informasiya bazasından informasiyanın vaxtında çatdırılması
hesabına idarәetmәnin sәmәrәliliyinin artmasına nail olmağa

333 Tәşkilatitexnoloji proseslәrin informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә
fәaliyyәt göstәrir.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.

•
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•

Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik
sistemdir.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün
nәzәrdә tutulur.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.

334 Hansı informasiya sistemi iqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur
vә onun fәaliyyәtinin bütün dövrlәrini әhatә edir?

•

Inteqrallaşdırılmış İS
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
korporativ İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS

335 Hansı informasiya sistemi texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini
özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir?

•

elmi tәdqiqatlar üçün İS
tәşkilatitexnoloji proseslәrin İS
korporativ İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
inteqrallaşdırılmış İS

336 Hansı informasiya sistemi yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat
proqramlarının vә yerli büdcәnin emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosialiqtisadi fәaliyyәti ilә mәşğul olan
bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini yoxlama

•

respublika
bәlәdiyyә sistemlәri
rayon
şәhәr
әrazi

337 İdarәetmәdә informasiya texnologiyalarının vә informasiya sistemlәrinin yaradılması prinsiplәrinә aid
olanı göstәrin:

•

müәssisәnin inkişafı üçün potensialın yaradılması
Proqram tәminatının modul prinsipi ilә qurulması
istismar xәrclәrinә qәnaәt edilmәsi
planlaşdırılmış tәdbirlәri reallaşdırmaq hesabına gәlirin әldә edilmәsi
qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi resursların seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi

338 Bәlәdiyyә informasiya sisteminә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik
sistemdir.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat proqramlarının vә yerli büdcәnin
emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosialiqtisadi fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini
yoxlamaq vә tәnzimlәmәk üçün info
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün
nәzәrdә tutulur.
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә
fәaliyyәt göstәrir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.

339 Әrazi informasiya sisteminә aid olanı göstәrin:
Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik
sistemdir.

•
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•

Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün
nәzәrdә tutulur.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat proqramlarının vә yerli büdcәnin
emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosial iqtisadi fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini
yoxlamaq vә tәnzimlәmәk üçün info
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә
fәaliyyәt göstәrir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.

340 Respublika informasiya sisteminә aid olanı göstәrin:

•

Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik
sistemdir.
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә
fәaliyyәt göstәrir.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat proqramlarının vә yerli büdcәnin
emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosial iqtisadi fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini
yoxlamaq vә tәnzimlәmәk üçün info
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibati әrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün
nәzәrdә tutulur.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.

341 Avtomatik informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin yenidәn hazırlanması vә
ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir.
İnformasiya proseslәrinin insanın iştirakı olmadan avtomatik yerinә yetirilmәsi ilә xarakterizә olunur.
İnsanmaşın sistemlәri olub, müxtәlif tip müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün
informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi proseslәrini avtomatlaşdırır.
Müasir texniki vasitәlәr olmur vә bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn hazırlanmış metodika ilә insan tәrәfindәn yerinә
yetirilir.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.

342 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin yenidәn hazırlanması vә
ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir.
İnsanmaşın sistemlәri olub, müxtәlif tip müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün
informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi proseslәrini avtomatlaşdırır.
İnformasiya proseslәrinin insanın iştirakı olmadan avtomatik yerinә yetirilmәsi ilә xarakterizә olunur.
Müasir texniki vasitәlәr olmur vә bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn hazırlanmış metodika ilә insan tәrәfindәn yerinә
yetirilir.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.

343 Әl informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin yenidәn hazırlanması vә
ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir.
Müasir texniki vasitәlәr olmur vә bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn hazırlanmış metodika ilә insan tәrәfindәn yerinә
yetirilir.
İnformasiya proseslәrinin insanın iştirakı olmadan avtomatik yerinә yetirilmәsi ilә xarakterizә olunur.
İnsanmaşın sistemlәri olub, müxtәlif tip müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün
informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi proseslәrini avtomatlaşdırır.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.

344 316. Korporativ informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Bölmәlәri, filialları, ofislәri vә s. әraziyә görә birbirindәn ayrı yerlәşәn iri müәssisәnin bütün funksiyalarını
avtomatlaşdırmaq üçün yaradılır.
Elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyazi iqtisadi metodlar vә modellәr әsasında elmitәdqiqat
mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur.
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İqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur vә onun fәaliyyәtinin bütün
dövrlәrini әhatә edir.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.

345 Hansı informasiya sistemi müxtәlif texnoloji proseslәrin (çevik texnoloji proseslәrin, neft emalı vә neft
kimyası proseslәrinin vә s.) avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur?

•

elmi tәdqiqatlar üçün İS
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
korporativ İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
inteqrallaşdırılmış İS

346 Hansı informasiya sistemi konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi
mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün nәzәrdә tutulur?

•

bәlәdiyyә sistemlәri
әrazi
şәhәr
respublika
rayon

347 Hansı informasiya sistemi inzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә
respublikanın bütün bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrir?

•

bәlәdiyyә sistemlәri
respublika
rayon
şәhәr
әrazi

348 İdarәetmәdә informasiya texnologiyalarının vә informasiya sistemlәrinin yaradılması prinsiplәrinә aid
olmayanı göstәrin:

•

idarәetmә sisteminin bir neçә modula (mәsәlәlәr qrupundekompozisiyası
planlaşdırılmış tәdbirlәri reallaşdırmaq hesabına gәlirin әldә edilmәsi
İSin tәminedici vә funksional altsistemlәrinin qurulmasında sistemlik vә mәntiqlik
proqram tәminatının modul prinsipi ilә qurulması
riyaziiqtisadi metodlardan vә standart proqramlardan geniş istifadә edilmәsi

349 İdarәetmәdә informasiya texnologiyalarının vә informasiya sistemlәrinin yaradılması prinsiplәrinә aid
olmayanı göstәrin:

•

sistemin vә onun bütün elementlәrinin adaptivliyi
istismar xәrclәrinә qәnaәt edilmәsi
riyazi iqtisadi metodlardan vә standart proqramlardan geniş istifadә edilmәsi
İSin tәminedici vә funksional altsistemlәrinin qurulmasında sistemlik vә mәntiqlik
idarәetmә sisteminin bir neçә modula (mәsәlәlәr qrupundekompozisiyası

350 İdarәetmәdә informasiya texnologiyalarının vә informasiya sistemlәrinin yaradılması prinsiplәrinә aid
olmayanı göstәrin:

•

proqram tәminatının modul prinsipi ilә qurulması
istehsalatın konstruktor hazırlığı
riyaziiqtisadi metodlardan vә standart proqramlardan geniş istifadә edilmәsi
İSin tәminedici vә funksional altsistemlәrinin qurulmasında sistemlik vә mәntiqlik
idarәetmә sisteminin bir neçә modula (mәsәlәlәr qrupundekompozisiyası
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351 İstehsalat vә kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri üzrә informasiya sistemlәri, nәqliyyat, rabitә, bank vә s.
informasiya sistemlәri informasiya sistemlәrinin hansı әlamәtә görә tәsniflәndirilmәsinә aiddir?

•

resurslardan istifadә edilmәsi dәrәcәsinә görә
iqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә görә
dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә
idarәetmә proseslәrinin növünә görә
informasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә

352 Respublika, әrazi vә bәlәdiyyә sistemlәri informasiya sistemlәrinin hansı әlamәtә görә
tәsniflәndirilmәsinә aiddir?

•

resurslardan istifadә edilmәsi dәrәcәsinә görә
dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә
idarәetmә proseslәrinin növünә görә
iqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә görә
informasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә

353 Texnoloji proseslәri idarә edәn İS, tәşkilati idarәetmә üçün İS, korporativ İS, inteqrallaşdırılmış İS, elmi
tәdqiqatlar üçün İS, öyrәdici İS informasiya sistemlәrinin hansı әlamәtә görә tәsniflәndirilmәsinә aiddir?

•

resurslardan istifadә edilmәsi dәrәcәsinә görә
iqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә görә
dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә
idarәetmә proseslәrinin növünә görә
informasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә

354 Öyrәdici informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Bölmәlәri, filialları, ofislәri vә s. әraziyә görә birbirindәn ayrı yerlәşәn iri müәssisәnin bütün funksiyalarını
avtomatlaşdırmaq üçün yaradılır.
İqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur vә onun fәaliyyәtinin bütün
dövrlәrini әhatә edir.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyaziiqtisadi metodlar vә modellәr әsasında elmitәdqiqat
mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur.
Tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin yenidәn hazırlanması vә
ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir.

355 Elmi tәdqiqatlar üçün informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Bölmәlәri, filialları, ofislәri vә s. әraziyә görә birbirindәn ayrı yerlәşәn iri müәssisәnin bütün funksiyalarını
avtomatlaşdırmaq üçün yaradılır.
İqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur vә onun fәaliyyәtinin bütün
dövrlәrini әhatә edir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.
Elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyaziiqtisadi metodlar vә modellәr әsasında elmitәdqiqat
mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur.

356 Sistem nәdir?

•

zamana vә mәkana görә birlәşmiş hәr hansı elementlәr çoxluğudur.
doğru variant yoxdur
altsistemlәrin mәcmusu
vahid mәqsәdә tabe olan qarşılıqlı әlaqәli elementlәr yığımıdır;
bu vә ya digәr dövlәtin milli sәrhәddi daxilindә yerlәşәn insanlar yığımıdır;

357 İnformasiya bazarının komponentlәri –bu:
texneki proqram vasitәlәri
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•

proqramaparat vasitәlәri
texniki,proqram vasitәlәri vә informasiya texnologiyaları;
informasiya mәhsulu vә xidmәti göndәrәnlәr barәdә sorğu vasitәlәri,hәmçinin informasiyaya aid informasiya
hüquqi sәnәdlәr.
bütün burada sadalananlar;

358 İnformasiya bazarıbu:

•

doğru variant yoxdur
aktiv dövlәt nәzarәtilә EHM vә EHMin qurğularının istehsalı,satışı vә alışıdır;
İnternet vasitәsilә göstәrilәn pullu xidmәtdir.
kommersiya әsasında intellektual әmәk mәhsullarının ticarәti üzrә iqtisadi, hüquqi vә tәşkilatı münasibәtlәr
sistemidir;
qurgu ların satışı

359 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

istifadәçiyә tәqdim olunan informasiya xidmәtidir;
istifadәçiyә çatdırılmış mәlumatdır;
giriş informasiya
informasiya
insanın intellektual fәaliyyәtinin nәticәsidir;

360 İnformasiyalaşdırılmış cәmiyyәt nәdir?

•

doğru variant yoxdur
insan cәmiyyәtidir;
Azәrbaycan cәmiyyәtidir;
Әksәr işlәyәnlәr informasiyanın çevrilmәsilә mәşğuldur.
Rusiya cәmiyyәtidir;

361 Zamanın bölünmәsi rejimindә iş real zaman rejimindәki işdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

proqramlaşdırma sistemilә.
tapşırığın formalaşması üsulu ilә;
faylların tәşkili üsulu ilә;
idarәetmәyә verilmәk üçün әlavәnin seçilmә üsulu ilә;
interfeyslә;

362 Avtomatlaşdırılmış iş yeribu:

•

predmet әlavәsi üzrә konsultantın iş yeri vә müәssisәnin avtomatlaşdırılmasıdır;
tәtbiqi proqram paketidir;
elektron ofisdir;
iş yerindә yerlәşәn vә predmet әlavәlәrilә tәchiz olunmuş kompyuterdir;
inteqrasiya olunmuş әlavәdir;

363 Paket texnologiyasıbu:

•

verilәnlәrin paketdә birlәşdirilmәsi üsuludur.
istifadәçinin müdaxilәsi olmadan proqramın yerinә yetirilmәsidir;
zaanın bölünmәsi rejimindә işdir;
interaktiv texnologiyadır;
real zamanda işdir;

364 İnformasiya texnologiyası (İT) ilә informasiya sistemi (İS) anlayışları arasında nә kimi münasibәt
vardır?
doğru variant yoxdur
İT İSdәn ayrıca olaraq realizә oluna bilmәz.
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•

İT İSdәn asılı deyil;
İT mühitindә baş verәn dәyişilkliyә paralel olaraq İS dәyişir.
İT İS çәrçivәsindә realizә olunur;

365 İnformasiyanın toplanması, emalı vә verilmәsi texnologiyası –bu:

•

predmet oblastının texnologiyasıdır;
kompyuter texnologiyasıdır;
tәminedici texnologiyadır;
funksional texnologiyadır;
informasiya texnologiyasıdır;

366 Bunlardan hansı texnologiyanın komponenti deyil?

•

informasiya resursu.
kadr resursu;
maliyyә;
hazır mәhsul;
muhasibat

367 Texnologiyada hansı resurslar iştirak etmәlidir?

•

kadr.
maliyyә;
hamısı;
informasiya;
maddi;

368 ERP ... plamlaşdırılması sistemidir.Nöqtәlәrin yerinә düzgün cavabı yazın.

•

heç biri
maddi әşyaların
maliyyә resurslarının;
istehsal resurslarının;
müәssisәnin resurslarının;

369 Maddi resursların planlaşdırılmasının informasiya sisttemlәri adlalanır:

•

PRM
LRP
PMR
CSRP
MRP

370 Hansı informasiya sistemlәri informasiya proseslәrinin insanın iştirakı olmadan avtomatik yerinә
yetirilmәsi ilә xarakterizә olunur?

•

korporativ İS
avtomatik İS
öyrәdici İS
әl İS
avtomatlaşdırılmış İS

371 Hansı informasiya sistemlәri insanmaşın sistemlәri olub, müxtәlif tip müәssisә vә tәşkilatlarda
idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi proseslәrini
avtomatlaşdırır?

•

korporativ İS
avtomatlaşdırılmış İS
53/102

21.12.2016

öyrәdici İS
әl İS
avtomatik İS

372 Hansı informasiya sistemindә müasir texniki vasitәlәr olmur vә bütün әmәliyyatlar әvvәlcәdәn
hazırlanmış metodika ilә insan tәrәfindәn yerinә yetirilir?

•

avtomatik İS
avtomatlaşdırılmış İS
öyrәdici İS
korporativ İS
әl İS

373 İnformasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә informasiya sistemlәri neçә sinfә
bölünür?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

374 Hansı informasiya sistemi tәhsil sistemindә mütәxәssislәrin hazırlanması, müxtәlif sahәlәr üzrә işçilәrin
yenidәn hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması üçün istifadә edilir?

•

elmi tәdqiqatlar üçün İS
öyrәdici İS
korporativ İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
inteqrallaşdırılmış İS

375 Hansı informasiya sistemi elmi tәdqiqatların informasiya tәminatını vә riyaziiqtisadi metodlar vә
modellәr әsasında elmitәdqiqat mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur?

•

inteqrallaşdırılmış İS
elmi tәdqiqatlar üçün İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
korporativ İS

376 Dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә informasiya sistemlәri neçә sinfә bölünür?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

377 Әl, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik İSlәr informasiya sistemlәrinin hansı әlamәtә görә
tәsniflәndirilmәsinә aiddir?

•

resurslardan istifadә edilmәsi dәrәcәsinә görә
informasiya proseslәrinın avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә
dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә
idarәetmә proseslәrinin növünә görә
iqtisadi obyektlәrin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrә görә

378 Dövlәtin idarә edilmәsi sәviyyәlәrinә görә informasiya sistemlәrinin tәsnifatını göstәrin: 1. respublika;
2. şәhәr; 3. әrazi; 4. rayon 5. bәlәdiyyә sistemlәri
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•

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

379 İnformasiya texnologiyaları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölünür?

•

İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә tәsnifata bölünür.
Sadalananların hamısı doğrudur.
İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları şәbәkәnin qurulma üsuluna görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları istifadәçi interfeysinin tipinә görә tәsnifata bölünür.

380 İnformasiya texnologiyaları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölünür?

•

İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә tәsnifata bölünür.
Sadalananların hamısı doğrudur.
İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә tәsnifata bölünür.
İnformasiya texnologiyaları idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә tәsnifata bölünür.

381 Müәssisәnin idarә edilmәsindә hәll olunan mәsәlәlәrә aid olanı göstәrin:

•

Müәssisәnin xarici istifadәçilәrinә informasiya tәqdim etmәyә yönәlmiş mәsәlәlәr
Sadalanan cavabların hamısı doğrudur.
Müәssisәnin (korporasiyanın) gәlәcәk fәaliyyәti vә inkişafı ilә bağlı olan strateji qәrarların qәbulu üçün hәll
olunan mәsәlәlәr.
Taktiki qәrarların qәbulu üçün hәll olunan texnikiiqtisadi mәsәlәlәr.
Bu qrupa müәssisәnin funkional altsistemlәrindә hәll olunan operativ idarәetmә mәsәlәlәri daxildlr.

382 Fәaliyyәt sahәsi Hakimiyyәt orqanları olan müәssisәlәr hansılardır?

•

dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
yerli, әrazi, respublika
sәhiyyә, tәhsil
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
banklar, reklam agentliklәri, turizm

383 DATA MINING texnologiyasının әsas xarakteristikası hansıdır?

•

istifadәçiyә maksimum dәrәcәdә yönәlәn texnologiya
sadalananların hamısı doğrudur
modellәşdirmә vә analiz üçün instrumental vasitәlәrin olması
nәticәlәri çәtin proqnozlaşdırılan problemlәrin hәllinin mümkünlüyü
şәrtlәrin dәyişmәsinә çeviklik vә adaptivlik

384 İTnin tәşkili strategiyasının seçilmәsi hansı faktorla tәyin olunmur?

•

istehsalat tәsәrrüfat vә ya digәr fәaliyyәt
müәssisәnin başqa müәssisәlәrlә  şirkәtlәrlә әlaqәsi
müәssisәnin vә ya tәşkilatın tipi
müәssisәnin vә ya tәşkilatın fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin (tәşkilatın) miqyası

385 İTnin tәşkili strategiyasının seçilmәsi hansı faktorla tәyin olunur?

•

sadalanan cavabların hamısı doğrudur
müәssisәnin (tәşkilatın) miqyası
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istehsalattәsәrrüfat vә ya digәr fәaliyyәt
müәssisәnin vә ya tәşkilatın fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin vә ya tәşkilatın tipi

386 İnformasiya texnologiyaları tәsnifat әlamәtlәri ilә sistemlәşdirilәn hansı faktorlardan asılıdır?

•

predmet sahәsinin tipi
texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsi
reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfi
idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsi
sadalananların hamısı doğrudur

387 Qәrar qәbuletmәnin operativ sәviyyәsinin mәqsәdlәrinә aid olanı göstәrin:

•

qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi resursların seçilmәsi
müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәnin bütövlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini
müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
istehsalatın cari vәziyyәti ilә planlaşdırılmış vәziyyәti arasındakı fәrqlәrin qeydiyyatı, toplanması vә analizi

388 Qәrar qәbuletmәnin taktiki sәviyyәsinin mәqsәdlәrinә aid olanı göstәrin:

•

müәssisәnin inkişafının perspektiv istiqamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi resursların seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
Müәssisәnin bütövlükdә dayanıqlı fәaliyyәtinin tәmini
sapmaların aradan qaldırılması vә ya minimumlaşdırılması üçün qәrarların hazırlanması vә reallaşdırılması
istehsalatın cari vәziyyәti ilә planlaşdırılmış vәziyyәti arasındakı fәrqlәrin qeydiyyatı, toplanması vә analizi

389 Doğru olmayanı göstәrin:

•

Müxtәlif fәaliyyәt sahәlәrinә aid kiçik müәssisәlәrdә informasiyanın toplanması, firmanın fәaliyyәtinә uyğun
istiqamәtdә verilәnlәr bazalarının qurulması, istifadәçilәrin öz aralarında vә digәr müәssisәlәrlә әlaqә yaradılması
üçün telekommunikasiya mühiti
Strateji sәviyyәdә qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn İT müәssisәnin idarә edilmәsinin yuxarı sәviyyәsindә
strukturlaşdırılmamış mәsәlәlәrin hәllinә kömәk edir.
Orta olçülü müәssisә vә tәşkilatlarda idarәetmә heyәti üçün elektron sәnәd dövriyyәsinin tәşkili vә onun konkret
biznesproseslәrә bağlanması heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
İri müәssisәlәrdә informasiya texnologiyası telekommunikasiya vasitәlәrindәn kliyent server, çoxserverli vә
paylanmış arxitekturaların kombinasiyası ilә tәşkil edilmiş korporativ şәbәkәlәrdәn ibarәt müasir aparatproqram
kompleksi әsasında reallaşdırılır.
İdarәetmә aparatının әsas vәzifәsi müәssisәdәki vә xarici mühitdәki situasiyaları analiz etmәk vә müәssisәnin
fәaliyyәtinin strateji, orta vә qısamüddәtli planlaşdırılması üzrә qәrarlar qәbul etmәkdәn ibarәtdir.

390 İnformasiya texnologiyalarının tәsnifata bölünmәsi hansı faktordan asılı deyil?

•

reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfindәn
idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsindәn
texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsindәn
predmet sahәsinin tipindәn
İnformasiyanın aktuallığından

391 Qәrar qәbuletmә üçün plan mәsәlәlәri neçә sәviyyәdә reallaşdırılır?

•

4.0
2.0
6.0
5.0
3.0

392 Fәaliyyәt sahәsi Xidmәt sahәsi olan müәssisәlәr hansılardır?
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•

dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
yerli, әrazi, respublika
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
banklar, reklam agentliklәri, turizm
sәhiyyә, tәhsil

393 Fәaliyyәt sahәsi Dövlәt xidmәtlәri olan müәssisәlәr hansılardır?

•

dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
yerli, әrazi, respublika
sәhiyyә, tәhsil
vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
banklar, kommersiya sığorta orqanları, klirinq müәssisәlәri

394 Dövlәt müәssisәlәrinә hansı müәssisәlәr aiddir?

•

vergi orqanları, sosial tәminat orqanları, gömrük xidmәtlәri
yerli, әrazi, respublika
dәmiryol nәqliyyatı, avtomobil nәqliyyatı, su nәqliyyatı, hava nәqliyyatı
banklar, kommersiya sığorta orqanları, klirinq müәssisәlәri
sәhiyyә, tәhsil

395 İdarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә informasiya texnologiyalarına aid olmayanı göstәrin:

•

idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması
kompüter texnikasından istifadә etmәklә informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı
doğru cavab yoxdur
qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn informasiya texnologiyası
İnformasiyanın axtarışı

396 Şәbәkә verilәnlәr bazasının reallaşdırılması üçün hansı sistemdәn istifadә edilir?

•

SYBASE
MS Publisher
FrameMaker
Ami Pro
Quattro Pro

397 Şәbәkә verilәnlәr bazasının reallaşdırılması üçün hansı sistemdәn istifadә edilir?

•

Macromedia Freehand
Ami Pro
DATA MINING
INFORMIX
Quattro Pro

398 Şәbәkә verilәnlәr bazasının reallaşdırılması üçün hansı sistemdәn istifadә edilir?

•

Macromedia Freehand
Quattro Pro
Ami Pro
DATA MINING
SQL Server

399 İnformasiya texnologiyasının әsas xarakterik cәhәti nәdir?
Verilәnlәrin formatlaşması
İnformasiyanın qәbulu
Verilәnlәr bazasının idarә edilmәsi

•
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•

Verilmiş alqoritm üzrә verilәnlәrin emalı
İnformasiyanın çevrilmәsi

400 İnformasiya sisteminin faәliyyәt sxemindә xarici mühit nә demәkdir?

•

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

401 Korporativ informasiya sistemlәri bunlardan birinә imkan vermir:

•

toplanmış biliyi formallaşmış prosedur vә hәll alqoritmi şәklindә ümumilәşdirmәyә
bugünkü günün tәblәrinә uyğun olmağa
sistemin sturukturunu yez dәyişmәyә
daima tәkmillәşdirilmәyә vә inkişaf etdirilmәyә
müәyyәn tәcrübә vә bilik toplamağa

402 İİSnin funksional alt sisteminin dәqiq tәrifini göstәrin:

•

heç biri
iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,iqtisadi mәsәlәlr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya mübadilәsi olunur
iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,funksional mәsәlәlr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya mübadilәsi olunur
iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,mәsәlәlr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya mübadilәsi olunur
iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,tәsәrrüfatistehsal mәsәlәlri arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya mübadilәsi
olunur

403 Müәssisәnin informasiya sistemi bunları әlaqәlәndirir:

•

xarici vә daxili mühiti , obyekt ,subyekt vә idarәetmә sistemlәrini
xarici vә daxili mühiti , obyekt vә idarәetmә subyektini
xarici vә daxili mühiti , obyekt vә idarәetmә sistemini
xarici mühiti,obyekt  idarәetmә sistemini
doğru variant yoxdur

404 İqtisadi informasiya sisteminin(İİS) funksional alt sistemibu

•

texnoloji proses yığımı
funksional mәsәlәlәr kompleksidir ki, mәsәlәlәr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya әlaqәsi vardır
funksional mәsәlәlәr kompleksidir ki, mәsәlәlәr arasında aşağı dәrәcәdә informasiya әlaqәsi vardır
iqtisadi mәsәlәlәr kompleksidir ki,mәsәlәlәr arasında yüksәk dәrәcәdә informasiya әlaqәsi vardır
mәsәlәlәr kompleksidir ki,mәsәlәlәr arasında aşağı dәrәcәdә informasiya әlaqәsi vardır

405 İSnin tәyinatı :

•

istifadә olunan İSdә informasiya axıninin vә onun müәssisәnin bütün sturukturuna tәsirini qiymәtlәndirmәk
uyğun tәşkilati tәminatın yaradılması
mümkün informasiya әsasında qәrar qәbul etmәk
effektli idarәetmәnin tәmini üçün daxil olan informasiyaların çeşidlәnmәsi
doğru variant yoxdur

406 İSyә zәrәrsiz olaraq yeni modulun birlәşdirilmәsinin mümkünlüyü adlanır:

•

konstruktivlilik
mobillilik
sturukturluluq
modulluluq
ierarxiklik
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407 İSni hәmişәmi mәsәlәnın hәll alәti adlandırmaq olar?

•

qerridәqiq
bәzәn
bәli
yalnız tәcrübәli istifadәçi üçün
xeyr

408 Tәşkilatın informasiya sistemi(İS) ibarәtdir:

•

personallar
informasiyanın toplanması vasitәlәri
informasiyanın otürülmәsi vasitәlәri
bütün cavablar doğrudur
informasiyanın emalı vasitәlәri

409 informasiyanın mәrkәzlәşmiş emalı xarakterizә olunur:

•

emal vaxtı hesablama resurslarının bir neçә yerә bölünmәsi ilә
istifadәçilәrin emal olunmamış informasiyanın ötürmәsilә
informasiyanı emal etdikdәn sonra baş kompyuterә ötürәn bir neçә EHMin olması ilә
resursların vahid mәrkәzә cәmlәnmәsilә
doğru variant yoxdur

410 İnformasiyanın ötürülmә forması bunlardan hansıdır?

•

giriş
mәktub
hesabat
mәlumat
çıxış

411 İlkin(emal olunmayan)informasiya bunlardan birinә imkan vermir

•

tәşkilatın cari vәziyyәtinә,onun bölmәlәrinә vә oradakı proseslәrә nәzarәti hәyata keçirmәk
strateji,taktiki vә operativ mәqsәdi vә tәşkilatın mәsәlәsini tәyin etmәk
әsaslandırılmış vә zamanında edilmiş qәraq qәbul etmәk
bütün emal olunmamaış informasiyadan istifadә edәrәk әn yaxşı qәrar qәbul etmәk
doğru variant yoxdur

412 Maşındaxili informasiya tәminatına aid olmayanı göstәrin:

•

verilәnlәr anbarları
tәsnifat vә kodlaşdırma sistemi
fayllar
biliklәr bazaları
verilәnlәr bazaları

413 «Access» VBİSin hansı modelә aid olduğunu tәyin edin:

•

obyektyönlü verilәnlәr bazası
relyasiya verilәnlәr bazası
iyerarxik verilәnlәr bazası
postrelyasiya verilәnlәr bazası
şәbәkә verilәnlәr bazası

414 SQL nәdir?
vebsәhifәlәri proqramlaşdırma dilidir

•

59/102

21.12.2016

•

sorğuların strukturlaşdırılmış dilidir
aşağı sәviyyәli proqramlaşdırma dilidir
verilәnlәr bazasını nişanlama dilidir
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dilidir

415 İnformasiya axını nәdir?

•

standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli kompleksidir
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr toplusudur
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur

416 Sәnәdlәşdirmә sistemi nәdir?

•

hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr toplusudur
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr toplusudur
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli kompleksidir

417 Unifikasiya olunmuş şәnәdlәşdirmә sistemi nәdir?

•

hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr toplusudur
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur
Hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
Mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur

418 Tәsnifat siyahısı nәdir?

•

hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr toplusudur
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur
Qarşılıqlı әlaqәli istәnilәn elementinin yığımıdır ki,ya mәqsәdli fәaliyyәtә ,ya da izolә edilmiş әtraf mühitә
nisbәtәn öz inkişaf qanunlarına malikdir;
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli kompleksidir

419 Göstәricilәr sistemi nәdir?

•

hәr hansı konkret iqtisadi hesablamalara aid olan vә yerlәrini dәyişәn verilәnlәr toplusudur
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur
idarәetmә sistemindә dövr edәn bütün sәnәdlәr toplusudur
hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
standart formalı sәnәdlәr vә onların tәrtibat qaydalarının qarşılıqlı әlaqәli kompleksidir

420 Obyektin, hadisәnin (prosesin) keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirәn mәntiqi mülahizә
necә adlanır?

•

informasiya massivi
göstәrici
fayl
rekvizit
sәnәd
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421 Mәzmununa görә rekvizitlәrin hansı tiplәri var? 1. әsas; 2. әlavә; 3. kömәkçi; 4. әlamәt; 5. xüsusi

•

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

422 Doğru olmayanı göstәrin:

•

Bir sıra hallarda kompüter özü ona daxil edilәn obyektlәri kodlaşdırır
Kod yalnız rәqәmlәrdәn ibarәt ola bilәr
Kod kodlaşdırma sistemi tәrәfindәn qoyulan qaydalara uyğun olaraq obyektin işarә vә ya işarәlәr qrupu şәklindә
ifadә edilmiş şәrti işarәsidir.
Tәsnifat siyahısı hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş
siyahısıdır.
Әn sadә kodlaşdırma sistemi sıralamadır

423 Doğru olmayanı göstәrin:

•

Kodların әsas vәzifәsi kompüterdә verilәnlәrin qruplaşdırılmasını tәmin etmәk, qruplaşdırma әlamәtlәrinә görә
yekun göstәricilәrini әldә etmәyi, informasiyanın saxlanması, axtarışı, seçilmәsi vә ötürülmәsi proseslәrinin yerinә
yetirilmәsini asanlaşdırmaqd
Lokal tәsnifat siyahılarının hazırlanması 2 mәrhәlәdә aparılır
Kodlaşdırmada әsas mәqsәd obyektlәri birmәnalı tәyin etmәk vә kodlaşdırılan informasiyanın düzgünlüyünü
tәmin etmәkdir
Obyektlәrә kod işarәlәrinin verilmә prosesinә kodlaşdırma deyilir
İqtisadi informasiyanın emalında çox vaxt mnemokodlardan, ştrixkodlardan istifadә edilir

424 İdarәetmә informasiyası stabilliyinә görә necә tәsnifata bölünür?

•

keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
dәyişәn vә şәrtidәyişmәyәn
rәqәm tipli vә hәrf tipli
ilkin vә törәmә
daxil olan vә xaric olan

425 İdarәetmә informasiyası hәrәkәt istiqamәtinә görә necә tәsnifata bölünür?

•

keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
daxil olan  xaric olan
şifahi vә sәnәdlәşdirilmiş
ilkin vә törәmә
rәqәm tipli vә hәrf tipli

426 İnformasiya massivi nәdir?

•

Hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır.
Müәyyәn әlamәtә görә (mәsәlәn, hesabat dövrünә görә) bir yerdә yığılmış hәmcins (eyni strukturlu) sәnәdlәr
qrupudur.
Obyektin, hadisәnin keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirәn mәntiqi mülahizәdir.
Aşağı sәviyyәli informasiya vahididir.
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur.

427 Göstәrici nәdir?

•

Müәyyәn әlamәtә görә (mәsәlәn, hesabat dövrünә görә) bir yerdә yığılmış hәmcins (eyni strukturlu) sәnәdlәr
qrupudur.
Obyektin, hadisәnin (prosesin) keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirәn mәntiqi mülahizәdir.
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KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur.
Aşağı sәviyyәli informasiya vahididir.
Hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır.

428 Keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә
tәsnifatına aiddir?

•

idarәetmә funksiyalarına görә
yaranma vaxtına görә
qeydiyyat üsuluna görә
yaranma mәnbәyinә görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә

429 Daxil olan vә xaric olan informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә tәsnifatına aiddir?

•

idarәetmә funksiyalarına görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
yaranma mәnbәyinә görә
stabilliyә görә

430 Dәyişәn vә şәrtidәyişmәyәn informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә tәsnifatına
aiddir?

•

idarәetmә funksiyalarına görә
sabitliyә görә
qeydiyyat üsuluna görә
yaranma mәnbәyinә görә
yaranma vaxtına görә

431 Rәqәm vә hәrf tipli informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә tәsnifatına aiddir?

•

idarәetmә funksiyalarına görә
İfadә üsuluna görә
qeydiyyat üsuluna görә
yaranma mәnbәyinә görә
yaranma vaxtına görә

432 Şifahi vә sәnәdlәşdirilmiş informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә tәsnifatına aiddir?

•

idarәetmә funksiyalarına görә
yaranma mәnbәyinә görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
yaranma vaxtına görә

433 İlkin vә törәmә informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә tәsnifatına aiddir?

•

hәrәkәt istiqamәtinә görә
idarәetmә funksiyalarına görә
yaranma vaxtına görә
Yaranma mәnbәyinә görә
qeydiyyat üsuluna görә

434 Üzәrindә hesabi әmәliyyatlar aparılan rekvizitlәr necә adlanır?
kömәkçi
әlamәt
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•

xüsusi
әsas
әlavә

435 Üzәrindә mәntiqi әmәliyyatlar aparılan rekvizitlәr necә adlanır?

•

әsas
xüsusi
әlamәt
kömәkçi
әlavә

436 Mәzmununa görә rekvizitlәri neçә tipә ayırırlar?

•

5.0
4.0
2.0
6.0
3.0

437 Aşağı sәviyyәli informasiya vahidi nәdir?

•

sәnәd
rekvizit
göstәrici
informasiya massivi
fayl

438 İdarәetmә informasiyası hansı әlamәtә görә tәsnifata bölünür?

•

idarәetmә funksiyalarına görә
sadalananların hamısı doğrudur
stabilliyә görә
yaranma vaxtına görә
ifadә üsuluna görә

439 İdarәetmә informasiyası hansı әlamәtә görә tәsnifata bölünür?

•

qeydiyyat üsuluna görә
yaranma mәnbәyinә görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
yaranma vaxtına görә
sadalananların hamısı doğrudur

440 Tәsnifat vә kodlaşdırma sistemlәri informasiya sisteminin hansı tәminat altsisteminә aiddir?ç

•

informasiya tәminatı
riyazi tәminat
proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
hüquqi tәminat

441 İnformasiya tәminatına aid olanı göstәrin:

•

unifikasiya olunmuş sәnәdlәşdirmә sistemi
göstәricilәrin vahid sistemi
informasiya axınları vә ya sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantları
sadalananların hamısı doğrudur
iqtisadi informasiyanın tәsnifatı vә kodlaşdırılması sistemi
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442 İnformasiya tәminatına aid olmayanları göstәrin:

•

unifikasiya olunmuş sәnәdlәşdirmә sistemi
Tәtbiqi proqramlar
informasiya axınları vә ya sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantları
iqtisadi informasiyanın tәsnifatı vә kodlaşdırılması sistemi
göstәricilәrin vahid sistemi

443 Tәsәrrüfat uçotuna aid olanları göstәrin: 1. operativ uçot; 2. faktiki uçot; 3. strateji uçot; 4. mühasibat
uçotu; 5. statistik uçot

•

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

444 İnformasiya axınları vә ya sәnәd dövriyyәsinin tәşkilinin müxtәlif variantları hansı tәminat altsisteminә
aiddir?

•

tәşkilati tәminat
proqram tәminatı
riyazi tәminat
hüquqi tәminat
informasiya tәminatı

445 İdarәetmә informasiyası yaranma vaxtına görә necә tәsnifata bölünür?

•

rәqәm tipli vә hәrf tipli
dәyişәn vә şәrtidәyişmәyәn
ilkin vә törәmә
keçmiş, cari vә gәlәcәk hadisәlәr haqqında
daxil olan vә xaric olan

446 Rekvizit nәdir?

•

Müәyyәn әlamәtә görә yığılmış verilәnlәr toplusudur.
KİSin mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә edilәn qarşılıqlı әlaqәli sosial, iqtisadi, texniki vә texnoloji göstәricilәr
toplusudur
Aşağı sәviyyәli informasiya vahididir.
Hәmcins adların, yәni tәsnif edilәn obyektlәrin vә onların kod işarәlәrinin sistemlәşdirilmiş siyahısıdır
Obyektin, hadisәnin (prosesin) keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirәn mәntiqi mülahizәdir.

447 Obyektin kәmiyyәt tәrәfini xarakterizә edәn rekvizitlәr necә adlanır?

•

xüsusi
әlamәt
әlavә
kömәkçi
әsas

448 Obyektin keyfiyyәt tәrәfini xarakterizә edәn rekvizitlәr necә adlanır?

•

әlavә
әsas
kömәkçi
xüsusi
әlamәt
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449 İstehsalı idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

Valyuta әmәliyyatları
Marketinqin idarә olunması
İstehsalın әmәli idarә olunması
Texnikiiqtisadi planlaşdırma
Faktiki mәsrәflәrin uçotu

450 Mühasibat uçotu konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

Müqavilәlәrin bağlanması
Amortizasiya xәrclәrinin hesablanması
Әmәk haqqının hesablanması
Valyuta әmәliyyatları
Әsas vasitәlәrin uçotu

451 Әmәli idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

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

452 İnzibati idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

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

453 .... dedikdә qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmә nәzәrdә tutulur.

•

Qaydalar
Strateji idarәetmә.
Mәqsәdlәr
Strateji planlaşdırma
Prosedura

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

•

Qaydalar
Strateji planlaşdırmaş
Mәqsәdlәr
Strateji idarәetmә
Prosedura

455 Avtomatlaşdırılmış proqram kompleksinin istiqamәtlәndiyi mәsәlәlәr kompleksinin hәlli konturlarına
aiddir:

•

mühasibat uçotu konturu
bütün cavablar doğrudur
әmәli idarәetmә konturu
inzibati idarәetmә konturu
istehsalın idarәetmә konturu
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456 Avtomatlaşdırılmış proqram kompleksinin istiqamәtlәndiyi mәsәlәlәr kompleksinin hәlli konturlarına
aid deyil:

•

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

457 İşin yüksәk mәhsuldarlığı üçün şәbәkә әmәliyyat sisteminә daxil olan vasitәlәrә aiddir:

•

“Müştәriserver” rejimindә işin mümkünlüyü
Bütün cavablar doğrudur
İstifadәçi hüquqlarının idarә olunma vasitәlәri
Şәbәkә әmәliyyat sisteminin quraşdırılması
Mәlumatların ötürülmәsinin inteqrasiya edilmiş funksiyaları

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

•

“müştәriserver” rejimindә işin mümkünlüyü
yalnız bir protokoldan istifadә
istifadәçi hüquqlarının idarә olunma vasitәlәri
şәbәkә әmәliyyat sisteminin quraşdırılması
mәlumatların ötürülmәsinin inteqrasiya edilmiş funksiyaları

459 Fәrdi kompüterlәrin firmadaxili lokal hesablama şәbәkәsinә birlәşdirilmәsinin hansı üstünlüklәri var?

•

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

460 İnformasiya sistemlәrinin әnәnәvi tәşkili metodu:

•

doğru variant yoxdur
Müştәriserver arxitekturalı;
Serverserver arxitekturalı;
Müştәrimüştәri arxitekturalı;
Bütün informasiyaların bir kompyuterdә yerlәşdirilmәsi.

461 Halhazırda әn geniş yayılmış verilәnәr bazasının idarәolunması sistemi:

•

qapalı vә açıq
Relasiyon;
Şәbәkә;
İerarxik;
Obyektyönümlü.

462 İndormasiya prosesi __ bu

•

düzgün variant yoxdur
İnformasiyanın yığılması,qeyd olunması,verilmәsi,toplanması,saxlanması vә emalı prosedurunun yığımıdır
Müәyyәn texniki vә program mühitindә informasiya emalının metod vә vasitәlәri yığımıdır
Hesablama texbujasl vasitәlәrinin tәtbiqi әsasında informasiyanın çevrilmәsi üçün kompleks әmәliyyatlar
ardıcıllığıdır
informasiyanın yarandığı andan istifadәçiyә vә nәticә informasiyası tәqdim olunana qәdәr informasiyanın
şevrilmısi prosedurunn kompleksidir
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463 Yer sәthinin müәyyәn әrazisi haqqında informasiya saxlayan verilәnlәrin saxlanılması vә emalı üçün
nәzәrdә tutulmuş xüsusi növ informasiya sistemi necә adlanır

•

Regional texnologiyalar vә sistemlәr
qlobal texnologiya
Әrazi informasiya texnoligiyaları
Coğrafi indormasiya texnologiyaları
İnformasiyanın sistemlәri

464 Axtarış sistemlәrinin bir birindәn başlıca fәrqi :

•

isinad
Axtarış sürәti
Qiymәti
İstinad bazası
Tapılan informasiyanın yәqinliyi

465 Fәaliyyәt rejiminә görә informasiya bankının әsas tiplәri:

•

dialoq vә mәntiq
Paket,dialoq  qarışıq tip
Paket vә mәntiqi
Mәntiqi, informasiya vә qarışıq
İnformasiya,dialoq vә mәntiqi.

466 İnformasiya bankının tәyinatına görә siniflәri hansı varıantda veril mişdir?

•

informasiya tәminatı.
Informasiyasorğu sistemi, avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrindә VB, elmi tәdqiqatların avtomatlaşdırılması
sistemlәrindә VB
İstifadәçi sistemlәrindә VB, idarәetmә sistemlәrindә VB, informasiya sistemlәrinin VB;
Axtarış sistemlәrindә VB, idarәetmә sistemlәrindә VB;
Tәdqiqat sistemlәri,informasiya sistemlәri,mәntiqi sistemlәr.

467 Verilәnlәr bankının әsasını tәşkil edir:

•

heç biri
Verilәnlәr bazası;
VBİS
İnformasiya sәnәdlәrinin yığımı
Verilәnlәrin saxlanılma sistemi

468 QQDS(qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn sistemlәrinСППР) әsas komponentlәrinә aiddir:

•

Konstuklaşdırılmış mәsәlә
Baza modeli
Mәsәlәnin hәll alqoritmi
Konstuklaşdırılmamış mәsәlә
İnformasiya axını

469 İnformasiya axını әks etdirir:

•

İnformasiyanın tәsvir olunma formasını
İnformasiyanın hәrәkәt marşrutunu
İnformasiyanın yaranma yerini
informasiyanın istifadә olunma yerini
İnformasiyanın növünü vә hәrәkәt istiqamәtini

470 İnformasiyanın reprezantetivliyi xarakterizә edir:
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•

İnformasiyanın adekvatlığını
İnformasiyanın düzgün seçilmәsi
İnformasiyanın semantik tutumunu
İnformasiyanın vaxtında alınmasını
İnformasiyaya çıxışı

471 Strateji İSlәr nәzәrdә tutulmuşdur:

•

İdarәedici qәrarın qәbulu üçün
Tәşkilatın inişafının perspektivli mәqsәdlәrinin qәbulu üçün
İçin cari vәziyyәti barәdә sorğuya cavab üçün
İdarәedici qәrarın yaradılması üçün
Müәssisınin işinin nәticәlәrinin analizi üçün

472 VBİS(СУБД)istifadә olunur:

•

Qrafik tәsvirlәrin alınması üçün
Verilәnin emalı üçün
Mәtnin emalı üçün
Biliyin emalı üçün
Mümkün alternativ hәllin emalı üçün

473 Bunlardan hansıları İSnin hәyat dövrünün әsas proseslәrinә aiddir: 1) İstismar işlәri;2) Proyekt
sәnәdlәşmәnin tәrtibatı;3)Yaradılmış PTnın yoxlanılmasının metod vә vasitәlәrinin işlәnmәsi;4)Personalın
öyrәdilmәsi

•

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

474 Ekspert sistemlәri bunlardan hansıları üçün nәzәrdә tutulmuşdur: 1) Statistik verilәnlәrin emalı üçün;2)
Biliyin emalı üçün;3) Alternativ hәllin seçilmәsi üçün;4) Verilәnlәr massivinin riyazi emalı üçün.

•

1,4
1,2;
2,4;
1,3;
1,2

475 İnformasiya texnologiyasına aiddir:

•

Sәnәd dövriyyәsinin tәşkili.
İnformasiyanın saxlanma emal olunma vasitәlәri;
İSnin proqram vә texniki tәminatı;
Problemin hәlli üçün metod,vasitә vә personallar yığımı;
İnformasiyanın toplanması,emalı vә saxlanılması prosesi;

476 İSnin hәyat dövrü hansı zaman parçasını әhatә edәn prosesdir:

•

b) PTnin işlәnmәsindәn onun istismara buraxılmasına qәdәrki dövrdür;
İSnә zәrurәtin yaradılmasından onun işlәnmәsinin qiymәtlәndirilmәsinә qәdәrki dövrdür;
a) İSnә zәrurәtin yaradılmasından istismardan çıxarılmasına qәdәrki dövrdür;
c) Alqoritmlәrin işlәnmәsindәn sistemin istismardan çıxarılmasına qәdәrki dövrdür
İnformasiyanın emal olunduğu müddәtdir.

477 Biliyin emalı üçün istifadә olunur:
68/102

21.12.2016

•

e) Brauzerlәr.
Ekspert sistemlәri;
VBİS(verilәnlәr bazasının idarәolunması sistemlәri)СУБД;
Hipermәtn;
d) Multimediya vasitәlәri;

478 İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi ibarәtdir:

•

İnormasiyanı emal etmәk vә yaymaq.
Qәrar qәbul etmәk üçün informasiya istehsalı;
Statistik verilәnlәrin emalı;
İnformasiyanı toplamaq vә saxlamaq;
Bu informasiya әsasındaa qәrqr qәbul etmәk;

479 AİS nәdir?

•

Metodlar vә alqoritmik dillәr.
İnformasiya resursu+informasiya texnologiyası;
Riyazi metodlartexniki vasitәlәr;
Texniki vasitә;
Riyazi metod vә vasitәlәrproqram tәminatı;

480 İSnin hәyat dövrlәrinә aiddir:

•

İdarәetmә obyektinin analizi.
İstismara buraxılması;
Proqram tәminatının modifikasiyası;
Konstrukturlaşma ;
Problemin aradan qaldırılması;

481 İSin sturukturu:

•

Alt sistemlәrin yığımıdır.
Tәminedici altsistemlәr yığımıdır;
Sәnәdlәr massividir;
Mәsәlәnin hәlli üçün metod,vasitә vә alqoritm yığımıdır;
Mәsәlәnin hәlli üçün proqram vasitәlәri yığımıdır;

482 Bunlardan hansı qtisadi İSnin tәminedici altsisteminә aiddir: 1) Riyazi vә proqram tәminatı; 2) Maliyyә
resursları; 3) Hüquqi tәminat; 4) Әsas fondlar; 5) Texniki vasitәlәr.

•

2,5.
1,3;
1,2,3,4;
1,2,3;
2,3,4,5;

483 İSnin proqram tәminatına aiddir:

•

Sәnәdlәr massivi.
Proqram mәhsulları
Kompyuterlәr;
Verilәnlәri ötürәn qurğu;
İnformasiya axını;

484 İnformasiyanın sturuktur xarakteristkası müәyyәn olunur:

•

Verilәnlәrin tamlığı ilә.
Sintaksis aspektlә;
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Praqmatik aspektlә;
Semantik aspektlә;
Mәzmunlu aspektlә

485 Bunlardan hansı İSri informasiya hazırlayır ki,bunun әsasında qәraq qәbul olunur:1) Mәslәhәtverici İS;
2) İdarәedici İS; 3)İnformasiyahәlledici sistemlәr; 4)Texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri; 5)Korporativ
İSlәri.

•

Göstğrilәnlәrin hamısı.
1,5,3;
2,4,5;
1,4,5;
3,4,5;

486 İnformasiyanın semantik aspekti әks etdirir:

•

e) İnformasiyanın praktiki cәhәtdәn maraq doğuran hissәsilә.
a) İnformasiyanın mәzmunlu tәrkibi;
c) İnformasiyanın tәlabat xarakteristikasını;
b) İnformasiyanın sturuktur xarakteristkasını;
d) İnformasiyadan praktiki mәqsәdlәr üçün istifadәnin mümkünlüyünü

487 Bunlardan hansı İSnin riyazi tәminatına aiddir:1) Mәsәlәnin hәll alqoritmi;2) İnformasiya massivi;4)
Müәssisәnin hesablama mәrkәzi; 3) Mәsәlәnin hәll metodu vә model;

•

1,3,4.
1,3;
1,2,3;
2,3;
2,3,4;

488 İnformasiya axını sxeminә aiddir:

•

Riyazi tәminat.
İnformasiya tәminatı;
Proqram tәminatı;
İSnin tәşkilatı tәminatı;
Texniki tәminat;

489 Avtomatlaşdırılmış İSdә informasiya emal olunur:

•

Kompyuterin kömәyilә.
İnsanın epizodik iştirakı ilә;
Yalnız texniki vasitәrdәn istifadә ilә;
İnsanın iştirakı olmadan;
Yalnız әl ilә;

490 Sturukturlaşdırılmış mәsәlә elә mәsәlәdir ki,burada:

•

Elementlәr arasında qarşılıqlı әlaqә yoxdur;
bütün elementlәr vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqә mәlumdur;
Onun bütün elementlәrinin funksional fәaliyyәti mәlumdur;
Elementlәr arasında qarşılıqlı әlaqәni seçmәk mümkün deyil;
Hәr hansı obyekt haqqında verilәnlәr emal olunur vә çevrilir;

491 İnformasiya:

•

e) rüşkәn vergüllә verilmiş hәqiqi әdәdir.
Әtraf mühitin obyektlәri barәdә mәlumatlardır;
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İnsanın istifadә etdiyi bilikdir;
Kompyuter texnologiyasıdır;
Müşahidә olunan fakt barәdә bilikdir;

492 İnformasiya resursuna aiddir:

•

İnformasiya sistemi.
Kitablar;
İnformasiya texnologiyası;
Hәr hansı obyekt haqqında mәlumat;
Proqram tәminatı;

493 İnformasiya sistemi

•

Riyazi tәminatdır.
Hәr hansı mәsәlәnin hәlli üçün vasitә,metod vә personallar yığımıdır;
Proqram tәminatıdır;
İnformasiya texnologiyaları yığımıdır;
Proqram vә texniki tәminatdır;

494 Bir nәsil EHMi digәrindәn fәrqlәndirәn әsas әlamәt?

•

doğru variant yoxdur
element bazası;
texnikiistismar parametrlәri (tezliyi, yaddaşın tutumu vә s.)
yığılma forması ;
yaddaş tutumu

495 İdarәetmә sistemi hansı idarәetmә funksiyalarını realizә edir?

•

nәzarәt vә nizamlama
planlaşdırma, uçot, analiz, nәzarәt vә nizamlanma;
planlaşdırma,analiz vә uçot.
uçot, analiz vә nizamlanma;
analiz vә uçot

496 Firma standartları hansılardır? 1. Microsoft ODBC; 2. QOST; 3. Oracle CDM; 4. ANSI; 5. IDEF

•

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

497 RAD metodologiyasının digәr adı nәdir?

•

Sistemin tez tәhvil verilmәsi metodologiyası
Tәhlilin tez yerinә yetirilmәsi metodologiyası
Texnikanın tez quraşdırılması metodologiyası
Proqramın tez hazırlanması metodologiyası
Tәtbiqin tez hazırlanması metodologiyası

498 Rәsmi beynәlxalq standartlar hansılardır?

•

ORACLE CDM
QOST
IDEF
ANSI
ISO/IES
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499 Standart nәdir?

•

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

500 İstifadәçinin konkret mәsәlәlәrini hәll edәn proqramlar hansılardır?

•

Drayverlәr
Sistem proqramları
Proqramlaşdırma sistemlәri
Tәtbiqi proqramlar
Utilitlәr

501 Proqram tәminatının nüvәsi nәdir?

•

Xidmәti proqramlar
Tәtbiqi proqramlar
Antiviruslar
Utilitlәr
Әmәliyyat sistemi

502 Hansı proqram MS Office proqram paketinә daxil deyil?

•

Publisher
Word
Access
Power Point
Fine Reader

503 Kompüterin fayl sistemi hansı informasiya modelinә aiddir?

•

İyerarxiya
relyasiya
xәtti
şәbәkә
qarışıq

504 Aşağıdakı hökmlәrdәn hansılar doğrudur? 1. Kompüter söndürüldükdә әmәliyyat sistemi silinir; 2. Web
kamera giriş qurğusudur; 3. Şәbәkә kartı çıxış qurğusu deyil; 4. Promt tәrcümә proqramıdır; 5. UNİX tәtbiqi
proqramdır

•

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

505 Multimedia texnologiyaları nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

videosiqnalların emalı üçün
informasiya texnologiyalarının instrumental proqram vasitәlәrini yaratmaq üçün
strukturlaşdırılmış böyük hәcmdә informasiyanın emalı üçün
hesablama mәsәlәlәrinin hәlli vә müәssisәnin iqtisadi fәaliyyәtinin tәminatı üçün
real tәsvirlәrin vә sәsin emalı üçün
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506 Kommunikasiya paketlәri hansı növ proqram tәminatına aid edilir?

•

İnstrumental proqram tәminatına
Әmәliyyat sisteminә
Sistem proqram tәminatına
Tәtbiqi proqram tәminatına
Xidmәti proqramlara

507 Mәtn prosessoru hansı növ proqram tәminatına aid edilir?

•

İnstrumental proqram tәminatına
Әmәliyyat sisteminә
Әmәliyyat örtüklәrinә
Tәtbiqi proqram tәminatına
Xidmәti proqramlara

508 Verilәnlәr bazasının hansı modelindә elementlәr arasında yalnız şaquli әlaqә mövcuddur?

•

çoxölçülü
şәbәkә
relyasiya
obyektyönümlü
iyerarxik

509 Relyasiya verilәnlәr bazasında hesabatlar nәyin әsasında yaradılır?

•

sorğuların
baza cәdvәllәrinin
cәdvәl vә sorğuların
formaların
digәr hesabatların

510 Relyasiya verilәnlәr bazası faylının strukturu hansı halda dәyişir?

•

istәnilәn sahәni lәğv etdikdә
yazılar diapazonunu lәğv etdikdә
bütün yazıları lәğv etdikdә
bir vә ya bir neçә yazı әlavә etdikdә
istәnilәn yazıya düzәliş etdikdә

511 Relyasiya verilәnlәr bazası cәdvәlinin elementini tәsvir edәn sәtir necә adlanır?

•

sütun
sahә
blank
yazı
açar

512 Relyasiya verilәnlәr bazasında verilәnlәr cәdvәlin hansı elementlәrindә saxlanılır?

•

xanalarda
yazılarda
sәtirlәrdә
sütunlarda
sahәlәrdә

513 Verilәnlәr bazası nәyә xidmәt edir?
rәqәmli mәlumatların saxlanılmasına
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•

hesablama әmәliyyatının aparılmasına
mәtn sәnәdlәrinin emal edilmәsinә
verilәnlәrin nizama salınması vә saxlanılmasına
qrafik mәlumatların emal edilmәsinә

514 MS Accessdә hansı sahә tipindә verilәnlәr sahәdә deyil, yaddaşın başqa yerindә saxlanılır?

•

pul
mәtn
mәntiqi
memo
OLE

515 Verilәnlәr bazasında modullar nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

baza verilәnlәrinin seçilmәsi vә onların emalı üçün
emal olunmuş baza verilәnlәrini çap etmәk üçun
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün
baza verilәnlәrinin saxlanması üçün

516 Verilәnlәr bazasında hesabatlar nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

emal olunmuş baza verilәnlәrini çap etmәk üçun
bazaya verilәnlәrin daxil edilmәsi vә onlara baxış üçün
baza verilәnlәrinin seçilmәsi vә onların emalı üçün
baza verilәnlәrinin saxlanması üçün
mürәkkәb proqram әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi üçün

517 Faylda hansı növ informasiya saxlanılır?

•

Cavabların hamısı düzdür
Multimedia informasiyası
Mәtn informasiyası
İcraya hazır kodlaşdırılmış proqram
Qrafik informasiya

518 Relyasiya verilәnlәr bazası cәdvәlinin sütununda nә cür informasiya ola bilәr?

•

yalnız әdәd verilәnlәri
yalnız mәntiqi kәmiyyәtlәr
yalnız mәtn verilәnlәri
yalnız eyni tipli verilәnlәr
müxtәlif tipli verilәnlәr

519 Mәntiqi verilәnlәr nәdir?

•

memo
әdәd
iki qiymәtdәn biri
mәtn
pul verilәnlәri

520 Relyasiya verilәnlәr bazasında mәtn sahәsinә nә qәdәr informasiya daxil edilә bilәr?

•

65536 simvola qәdәr
20 simvola qәdәr
255 simvola qәdәr
1 simvol
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200 simvola qәdәr

521 Verilәnlәr bazasinda sahәnin uzunluğu nә ilә ölçülür?

•

meqabaytlarla
baytlarla
piksellәrlә
simvollarla
millimetrlәrlә

522 Relyasiya verilәnlәr bazasının yazısı hansıdır?

•

cәdvәl sütunu
xana
sahә
cәdvәl sәtri
diapazon

523 Aşağıda sadalananlardan verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemlәrinә aid olanı göstәrin:

•

Linux
Firefox
С++
Delfi
Borland Paradox

524 Verilәnlәr bazasında cәdvәllәr nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

mürәkkәb proqram әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün
bazanın verilәnlәrini seçmәk vә emal etmәk üçün
bazaya verilәnlәri daxil etmәk vә onlara baxmaq üçün
verilәnlәr bazasını qoruyub saxlamaq üçün
әmrlәr qrupunun avtomatik yerinә yetirilmәsi üçün

525 Verilәnlәr bazasının hansı modelindә elementlәr arasında şaquli vә üfüqi әlaqә mövcuddur?

•

relyasiya
iyerarxik
çoxölçülü
obyektyönümlü
şәbәkә

526 Relyasiya tipli verilәnlәr bazasında aşağıda sadalananlardan hansı sahә tipi ola bilmәz?

•

memo
mәtn
pul
cәdvәl
mәntiqi

527 Fayl harada saxlanılır?

•

Cavabların hamısı düzdür
Әmәli yaddaşda
Daimi yaddaşda
Xarici yaddaşda
Skanerdә
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528 Әmәyin normalaşdırılması sisteminin sәmәrәli tәşkili üçün müәssisә ......... haqqında informasiyaya
malik olmalıdır. 1. fәaliyyәtin tәhlilinin nәticәlәri. 2. baza normaları kompleksi. 3. istehsalın texniki
sәviyyәsi. 4. әmәyin mәhsuldarlığının yüksәldilmә

•

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

529 Uğurlu kadr planlaşdırması hansı növ qiymәtlәndirmәlәri özündә saxlayan informasiyaya әsaslanır? 1.
işçilәrin sayı vә kvalifikasiyası. 2. lazımlı işçilәrin necә cәlb edilmәsi. 3. izafi personaldan istifadәnin necә
optimallaşdırılması. 4. daxili motivasi

•

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

530 Heyәti idarәetmә sisteminin informasiya strukturunun layihәsinin işlәnilmәsindә hansı amil nәzәrә
alınmamalıdır? 1. tәşkilatın fәaliyyәt göstәrdiyi infrastruktur. 2. әsas istehsal әmәliyyatlarının yerinә
yetirilmәsi. 3. iş texnologiyası vә birgә fәaliyyә

•

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

531 Sosialәmәk sferasına aid olmayanı seçin:

•

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

532 Korporativ tәşkilatlarda heyәti idarәetmәnin informasiya sistemlәrinin әsas quruluş prinsipi deyil:

•

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

533 İşçilәrin vәzifә üzrә seçimi funksiyası hansı altsistemә aiddir?

•

İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması
Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Heyәtin peşә artımı
İşçilәr haqqında fәrdi verilәnlәrin yığımı

534 Müәssisәnin işçilәri haqqında verilәnlәrlә iş funksiyası hansı altsistemә aiddir?

•

İşçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi
Әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
Heyәtin peşә artımı
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•

İşçilәr haqqında fәrdi verilәnlәrin yığımı
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması

535 İş vahidinin tәsvirinә aiddir:

•

çәtinlik tutumunun hesablanması
İşçiyә qoyulmuş tәlәblәrin tәyini
tәlimatların hazırlanması
mәsuliyyәt subyektinin tәyinatı
variantların hamısı

536 Müәssisә daxilindә texnologiyalar vә personalla idarәetmә metodları neçә istiqamәtә ayrılır:

•

4.0
2.0
6.0
3.0
5.0

537 Sosialәmәk sferası informasiyanın aşağıdakı istiqamәtlәrdә yığımını vә toplanmasını tәlәb edir: 1. kadr
tәrkibinin formalaşdırılması. 2. әmәk bazarının, mәşğulluğun vә işsizliyin vәziyyәti. 3. әhalinin gәliri. 4.
әhalinin yaşayış sәviyyәsi vә sosial müda

•

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

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

•

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

539 Kadr siyasәtinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

kadr siyasәtinin ümumi prinsiplәrinin işlәnilmәsini, onun mәqsәdlәrinin tәyini
әmәyin stimullaşdırılması sistemlәrinin (maliyyә siyasәti) sәmәrәli tәmin olunması, vasitәlәrin paylanma
prinsiplәri
kadr informasiyasının hәrәkәti sistemlәrinin (informasiya siyasәti) tәşkilini vә onlara yardımı
Variantların hamısı doğrudur
әmәk resurslarına tәlәbatın planlaşdırılması, strukturun, ştatın, tәyinatın, ehtiyatın tәşkili vә yerlәşdirilmәsi
(tәşkilatiştat siyasәti)

540 ......... mәqsәdi – kadrların keyfiyyәt tәrkibinin vә sayının saxlanması, yenilәnmәsi proseslәrinin optimal
nisbәtinin tәminidir.

•

Sosial siyasәtinin
İqtisadi siyasәtin
Dövlәt siyasәtinin
Kadr siyasәtinin
Firma siyasәtinin

541 ......... termini dedikdә firmanın strategiyasına uyğun olaraq insan resurslarını qayda vә normalar
sisteminә çevirәn sistem başa düşülür.

•

Sosial siyasәt
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•

Kadr siyasәti
Dövlәt siyasәti
İqtisadi siyasәt
Firma siyasәti

542 Standartlaşdırma mövzusuna görә hansı korporativ standartlar mövcuddur?

•

rәsmi beynәlxalq standartlar
informasiya sisteminin hәyat dövrünün tәşkilinә aid standartlar
rәsmi dövlәt standartları
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
firma standartları

543 Standartlaşdırma mövzusuna görә hansı korporativ standartlar mövcuddur?

•

"defakto" standartlar
Proqram tәminatına aid standartlar
rәsmi dövlәt standartları
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
firma standartları

544 Standartlaşdırma mövzusuna görә hansı korporativ standartlar mövcuddur?

•

firma standartları
rәsmi beynәlxalq standartlar
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
"defakto" standartlar
Funksional standartlar

545 Tәsdiq edәn tәşkilata görә hansı korporativ standartlar mövcuddur?

•

informasiya sisteminin hәyat dövrünün tәşkilinә aid standartlar
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
proqram tәminatına aid standartlar
funksional standartlar
protokolların standartları

546 İdarәetmә sisteminin tәhlili zamanı hansı iş yerinә yetirilir?

•

Ayrıayrı işlәrin görülmәsinin ardıcıllığı tәyin edilir.
Sadalananların hamısı doğrudur.
Hәmin mәsәlәlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr araşdırılır.
Müәssisәnln idarә edilmәsinә aid olan mәsәlәlәrin hamısına baxılır.
Gözlәnilәn texnikiiqtisadi sәmәrәlilik qiymәtlәndirilir.

547 KİSin yaradılmasında aşağıdakı metodik materiallardan istifadә edilir:

•

layihә sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә metodik materiallar
sadalananların hamısı doğrudur
tipik layihә hәllәri
informasiya sistemlәrinin, o cümlәdәn, korporativ informasiya sistemlәrinin yaradılması üzrә beynәlxalq,
ümumsahә vә ölkәdaxili rәhbәr metodik materiallar vә korporativ standartlar
müәssisәdә layihәqabağı tәhlilin aparılması vә tәşkili üzrә metodik materiallar

548 KİSin hazırlanması vә istismarı zamanı görülәn tәşkilati işlәrә aiddir:

•

sistemi hazırlayanların vә istifadәçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrinin nizamlanması
sadalananların hamısı doğrudur
KİSin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırığın hazırlanması vә texnikiiqtisadi sәmәrәliliyin әsaslandırılması
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İnformasiya sistemi yaradılacaq müәssisәnin idarәetmә sisteminin tәhlili vә avtomatlaşdırılması tәlәb olunan
mәsәlәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
KİS şәraitindә idarәetmә sisteminin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdilә müәssisәnin strukturuna vә tәrkibinә aid
tәkliflәrin vә onların hәllinin işlәnib hazırlanması

549 Situasiya mәrkәzlәrinin qarşısında qoyulan әnәnәvi mәsәlәlәrә aid olanı göstәrin:

•

mәqsәd funksiyalarının vә kriterilәrin dәyişilmәsi şәraitindә idarәetmә mәsәlәlәrinin hәlli
sadalananların hamısı doğrudur
idarәetmә qәrarlarının nәticәlәrinin modellәşdirilmәsi
idarә olunan obyektin vәziyyәtinin proqnozlaşdırılması
xarici mühitlә qarşılıqlı әlaqәlәrin dәyişmәsini nәzәrә almaqla idarәetmә mәsәlәlәrinin hәlli

550 KİSin tәşkilati tәminatına aid olmayan mәsәlәni göstәrin:

•

sistemin qurulmasının vә istismarının kadr tәminatı
informasiya emalı ilә bağlı texnoloji tәşkilati әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi
KİSin hazırlanması vә istismarı proseslәrindә görülәn tәşkilati işlәr vә sistemi işlәyib hazırlayanların vә
istifadәçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrinin nizamlanması
KİSin strukturlaşdırılmasının tәşkili
KİSin layihәlәndirilmәsindә, hazırlanmasında vә istismarında metodik materialların istifadә edilmәsi vә texniki
sәnәdlәşdirmәnin aparılması

551 KİSin tәşkilati tәminatına aid olan mәsәlәni göstәrin:

•

sistemin qurulmasının vә istismarının kadr tәminatı
sadalananların hamısı doğrudur
KİSin hazırlanması vә istismarı proseslәrindә görülәn tәşkilati işlәr vә sistemi işlәyib hazırlayanların vә
istifadәçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrinin nizamlanması
KİSin strukturlaşdırılmasının tәşkili
KİSin layihәlәndirilmәsindә, hazırlanmasında vә istismarında metodik materialların istifadә edilmәsi vә texniki
sәnәdlәşdirmәnin aparılması

552 KİSin hazırlanması vә istismarı proseslәrindә görülәn tәşkilati işlәr vә sistemi işlәyib hazırlayanların vә
istifadәçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrinin nizamlanması informasiya sisteminin
hansı tәminatına aiddir?

•

proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
hüquqi tәminat
informasiya tәminatı
linqvistik tәminat

553 KİSin layihәlәndirilmәsindә, hazırlanmasında vә istismarında metodik materialların istifadә edilmәsi vә
texniki sәnәdlәşdirmәnin aparılması informasiya sisteminin hansı tәminatına aiddir?

•

proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
hüquqi tәminat
informasiya tәminatı
linqvistik tәminat

554 Sistemin qurulmasının vә istismarının kadr tәminatı informasiya sisteminin hansı tәminatına aiddir?

•

proqram tәminatı
tәşkilati tәminat
hüquqi tәminat
informasiya tәminatı
linqvistik tәminat
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555 Standartların hansı әlamәtә görә tәsnifatına rәsmi beynәlxalq standartlar, rәsmi milli standartlar,
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları, «defakto» standartlar vә firma
standartları aiddir?

•

standartlaşdırma mövzusuna görә
tәsdiq edәn tәşkilata vә texnologiyaya görә
tәtbiq olunan texnologiyaya görә
tәtbiq sahәsinә görә
metodika mәnbәyinә görә

556 Standartların hansı әlamәtә görә tәsnifatına funksional standartlar (proqramlaşdırma dillәrinin,
interfeyslәrin, protokolların standartları) vә informasiya sisteminin hәyat dövrünün tәşkilinә vә proqram
tәminatına aid standartlar daxildir?

•

metodika mәnbәyinә görә
Standartlaşdırma mövzusuna görә
tәtbiq olunan texnologiyaya görә
tәtbiq sahәsinә görә
tәsdiq edәn tәşkilata görә

557 Standartları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölmәk olar? 1. standartlaşdırma mövzusuna görә; 2. tәtbiq
olunan texnologiyaya görә; 3. tәsdiq edәn tәşkilata görә; 4. metodika mәnbәyinә görә; 5. tәtbiq sahәsinә görә

•

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

558 Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları hansılardır?

•

IDEF standartları
OMG konsorsiumunun standartları
ISO/IEC standartları
QOST standartları
ANSI standartları

559 Texnologiyaların vә ya idarәetmәnin tәşkilinin vahid qaydaları haqqında razılaşmalar nәyi bildirir?

•

texnologiyaları
korporativ standartları vә protokolları
metodikanı
protokolları
vizual vasitәlәri

560 Sistemin istismarı vә müşayiәt edilmәsi mәrhәlәlәrindә hazırlanan hüquqi sәnәdlәrә aiddir:

•

texniki vasitәlәrdәn istifadә edilmәsindә istifadәçilәrin hüquqi münasibәtlәri
sadalananların hamısı doğrudur
KİSin vә onun altsistemlәrinin hüquqi sәlahiyyәtlәri
yaradılan sistemin statusunun xarakteristikası
informasiya emalı proseslәrinin ayrıayrı növlәrinin hüquqi sәlahiyyәtlәri

561 Tәsdiq edәn tәşkilata görә standartlara hansı standartlar aiddir?

•

firma standartları
sadalananların hamısı doğrudur
standartlaşdırma üzrә beynәlxalq konsorsiumların vә komitәlәrin standartları
rәsmi beynәlxalq vә milli standartlar
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«defakto» standartlar

562 Planlaşdırma mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

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

563 Planlaşdırma mәsәlәlәrinә aiddir:

•

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

564 Müәssisәnin әmәli idarә olunmasına aiddir:

•

Zәruri resursların vә balansın qiymәtlәndirilmәsi
Madditexniki tәchizatın idarә olunması
Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq vә istehsalın planlaşdırılması
Mәhsulun maya dәyәrinin mәhsul vә xidmәtlәrin planlaşdırılması
Kassa vә maliyyә hesablama әmәliyyatları

565 Müәssisәnin әmәli idarә olunmasına aid deyil:

•

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

566 Firmanın idarә olunmasının funksional mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

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

567 Firma dedikdә .................... әn ümumi adı düşülür.

•

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

568 İstehsalı idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

Valyuta әmәliyyatları
Marketinqin idarә olunması
İstehsalın әmәli idarә olunması
Texnikiiqtisadi planlaşdırma
Faktiki mәsrәflәrin uçotu

569 Mühasibat uçotu konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil:
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•

Әmәk haqqının hesablanması
Müqavilәlәrin bağlanması
Әsas vasitәlәrin uçotu
Amortizasiya xәrclәrinin hesablanması
Valyuta әmәliyyatları

570 Әmәli idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

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

571 İnzibati idarәetmә konturunun tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

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

572 ............ – proqram kompleksinin müxtәlif istismar sxemlәrini tәmin edәn güclü quraşdırılma
mexanizminin olmasını bildirir.

•

açıqlıq
Uyuşqanlıq
inteqrasiya olunma
intellektuallıq
modulluq

573 ............. – firmada işlәyәn digәr proqramlarla qarşılıqlı әlaqәnin mümkünlüyünü bildirir.

•

uyuşqanlıq
açıqlıq
inteqrasiya olunma
intellektuallıq
modulluq

574 ............ – sistemin mәrhәlәlәr üzrә tәtbiqinin mümkünlüyünü, çevik manevri bildirir.

•

uyuşqanlıq
Modulluq
inteqrasiya olunma
intellektuallıq
açıqlıq

575 ........... – firmanın müxtәlif xidmәtlәri vasitәsilә sәnәdlәrin «birbaşa» keçirilmәsini bildirir.

•

uyuşqanlıq
inteqrasiya olunma
modulluq
intellektuallıq
açıqlıq

576 ............. – informasiyanın yığımını vә qeydiyyatını nәzәrdә tutan әnәnәvi yanaşmadan fәrqli olaraq
müәssisәnin idarәetmә mәsәlәlәrinin hәllini bildirir.
uyuşqanlıq

•
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•

İntellektuallıq
modulluq
inteqrasiya olunma
açıqlıq

577 Tәşkilatın kompleks idarә olunmasının informasiya texnologiyasının proqram tәminatı qismindә iri
firmalar üçün “müştәriserver” arxitekturasında reallaşan hansı proqram komplekslәrindәn istifadә olunur?

•

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

578 Müәssisәnin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әmәli uçotunun avtomatlaşdırılması üçün tәtbiqi
proqramlara aid deyil:

•

«АСПЕКТ»
«ГАЛАКТИКА »
«Pc БАЛАНС»
«БЕСТ»
«ПАРУС»

579 Fәrdi kompüterlәrin firmadaxili lokal hesablama şәbәkәsinә birlәşdirilmәsinin üstünlüklәrinә aid deyil:

•

hәr bir işçi stansiyanın daxil ola bilәcәyi xüsusi prosessor vasitәsilә mövcud resurslara müraciәt olunur
şәbәkә әmәliyyat sisteminin quraşdırılması vә müştәrinin “müştәriserver” modelinә konfiqurasiya
verilәnlәrin paylanması informasiyaya ehtiyacı olan işçi stansiyadan verilәnlәr bazasının idarә olunmasını vә ona
daxilolmaların mümkünlüyünü tәqdim edir
resursların paylanması şәbәkә resurslarından qәnaәtlә istifadә etmәk imkanı yaradır
prosessorun resurslarının paylanması şәbәkәyә daxil olan digәr sistemlәrlә verilәnlәrin emalı üçün hesablama
gücündәn istifadә etmәyә imkan verir

580 Satışın idarә olunması mәsәlәlәrinә hansı aid deyil?

•

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

581 Satışın idarә olunması mәsәlәlәrinә hansı aiddir?

•

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

582 Tәchizatın idarә olunması mәsәlәlәrinә hansı aid deyil?

•

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

583 Tәchizatın idarә olunması mәsәlәlәrinә hansı aiddir?

•

inventarizasiya, uçot
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•

variantların hamısı doğrudur
mәhsulların buraxılması
mәhsulun daxil edilmә uçotu
taranın uçotu

584 Mühasibat uçotu mәsәlәlәrinә hansı aid deyil?

•

maddi dәyәrlәrin uçotu vә anbar uçotu
kassa әmәliyyatlarının vә hesabataltı şәxslәrlә hesablaşmaların uçotu
bank әmәliyyatlarının uçotu
әsas vasitәlәrin uçotu
Mәhsulun daxil edilmә uçotu

585 Mühasibat uçotu mәsәlәlәrinә hansı aiddir?

•

kassa әmәliyyatlarının vә hesabataltı şәxslәrlә hesablaşmaların uçotu
bank әmәliyyatlarının uçotu
maddi dәyәrlәrin uçotu vә anbar uçotu
әsas vasitәlәrin uçotu
variantların hamısı doğrudur

586 Heyәti idarәetmә mәsәlәlәrinә hansı aid deyil?

•

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

587 Heyәti idarәetmә mәsәlәlәrinә hansı aiddir?

•

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

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

•

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

589 Keyfiyyәtә, emala vә reklamlara nәzarәt  firmanın idarә olunmasının hansı funksional mәsәlәsinә
aiddir?

•

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

590 Baş kitabın tutulması vә balansın tәşkili  firmanın idarә olunmasının hansı funksional mәsәlәsinә
aiddir?
Nәzarәt mәsәlәlәri

•
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•

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

591 Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq  firmanın idarә
olunmasının hansı funksional mәsәlәsinә aiddir?

•

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

592 İstehlakçılar vә tәdarükçülәr arasında hesablaşmaların vә müqavilә öhdәliklәrinin idarә olunması 
firmanın idarә olunmasının hansı funksional mәsәlәsinә aiddir?

•

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

593 Firmanın idarәetmә sxemindә resurların tәrkibinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

maddi
texniki
Hüquqi
maliyyә
әmәk

594 Әmәyin qiymәtlәndirilmәsi onun hansı meyarlara görә qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanmır?

•

artımın perspektivlәrinә
keyfiyyәtә
kәmiyyәtә
intensivliyә
mәzmununa

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

•

Hesabatların formalaşması
daxilolma parolunun dәyişdirilmәsi
seçilmiş verilәnlәr bazasına zәruri daxilolma hüququnun tәyini
yazıların tәşkili
yazıların lәğv edilmәsi vә dәyişdirilmәsi

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

•

Müdiriyyәt
әmәk resurslarından istifadәnin planlaşdırılması
işçilәrin yığımı vә yerlәşdirilmәsi. Heyәtin peşә artımı
İşçilәr haqqında fәrdi verilәnlәrin yığımı
Ştat cәdvәlinin planlaşdırılması

597 “İşlәnmә sona çatmışdır”, “Sınaqların başlanğıcı” kimi hadisәlәr aşağıdakılardan hansına aiddir?

•
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•

Dönüş nöqtәlәri
siyasәt
vәzifә
taktika
mәqsәd

598 Layihәnin idarә olunma sistemindә ....... dedikdә layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün bütün fәaliyyәt vә
sәlahiyyәtlәr başa düşülür.

•

mәqsәd
siyasәt
taktika
vәzifә
prosedura

599 MS Projectdә layihәnin idarә olunmasına qoyulan tәlәblәrә hansı aid deyil?

•

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

600 Layihәnin idarә olunması amillәrinә hansı aid deyil?

•

keyfiyyәt
zaman
resurs
kәmiyyәt
pul

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

•

Tәqvim planlaşdırılması
Әmәlistruktur idarәetmә
Layihәlәrin idarә edilmәsi
Şәbәkә planlaşdırması
Struktur planlaşdırma

602 .... mәrhәlәsindә hәr bir әmәliyyatın başlanğıcını vә sonunu müәyyәn edәn tәqvim qrafiki qurulur.

•

Әmәli idarәetmә
Tәqvim planlaşdırılması
Layihәlәrin idarә edilmәsi
Şәbәkә planlaşdırması
Struktur planlaşdırma

603 .... mәrhәlәsi çәrçivәsindә layihәnin ayrıayrı әmәliyyatlara bölünmәsi hәyata keçirilir.

•

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

604 MS Project proqramının işinin nәzәri әsasını .... iqtisadiriyazi metodları tәşkil edir.
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•

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

605 .... dedikdә mәhdud maddi resurslar şәraitindә әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş layihәnin әldә olunması
üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәr toplusu başa düşülür.

•

Qaydalar
Layihә
Siyasәt
Taktika
Prosedura

606 .... konkret situasiyalarda nә etmәk lazım olduğunu dәqiq göstәrir.

•

Prosedura
Qaydalar
Siyasәt
Taktika
Mәqsәdlәr

607 .... konkret situasiyalarda hәyata keçirilәcәk әmәliyyatlara tәlimat vә prosedura verir.

•

Qaydalar
Prosedura
Siyasәt
Taktika
Mәqsәdlәr

608 .... qәrar qәbulu vә fәaliyyәt üçün ümumi istiqamәtlәri әks etdirir.

•

Qaydalar
Siyasәttaktika
Mәqsәdlәr
Taktika
Prosedura

609 ....  konkret qısamüddәtli strategiyalardır.

•

Qaydalar
Taktikasiyasәt
Mәqsәdlәr
Siyasәt
Prosedura

610 .... konkret vә ölçülә bilәn, zamana görә istiqamәtlәnmiş, uzunmüddәtli vә ya qısamüddәtli, әldә oluna
bilәn vә birbirini dәstәklәyәn olmalıdır.

•

Qaydalar
Mәqsәdlәr vә qaydalar
Strateji idarәetmә
Strateji planlaşdırma
Prosedura

611 .... dedikdә qlobal mәqsәdlәrin işlәnilmә vә inkişaf istiqamәtlәrinә yönәlmiş idarәetmә nәzәrdә tutulur.
Qaydalar

•

87/102

21.12.2016

•

Strateji idarәetmә vә planlaşdırma
Mәqsәdlәr
Strateji planlaşdırma
Prosedura

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

•

Qaydalar
Strateji planlaşdırma vә idarәetmә
Mәqsәdlәr
Strateji idarәetmә
Prosedura

613 Avtomatlaşdırılmış proqram kompleksinin istiqamәtlәndiyi mәsәlәlәr kompleksinin hәlli konturlarına
aiddir:

•

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

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

•

mühasibat uçotu konturu
İstehlakın idarәetmә konturu
әmәli idarәetmә konturu
inzibati idarәetmә konturu
istehsalın idarәetmә konturu

615 İşin yüksәk mәhsuldarlığı üçün şәbәkә әmәliyyat sisteminә daxil olan vasitәlәrә aiddir:

•

Mәlumatların ötürülmәsinin inteqrasiya edilmiş funksiyaları
“Müştәri server” rejimindә işin mümkünlüyü
Şәbәkә әmәliyyat sisteminin quraşdırılması
İstifadәçi hüquqlarının idarә olunma vasitәlәri
Bütün cavablar doğrudur

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

•

“müştәri server” rejimindә işin mümkünlüyü
şәbәkә әmәliyyat sisteminin quraşdırılması
istifadәçi hüquqlarının idarә olunma vasitәlәri
Yalnız bir protokoldan istifadә
mәlumatların ötürülmәsinin inteqrasiya edilmiş funksiyaları

617 Fәrdi kompüterlәrin firmadaxili lokal hesablama şәbәkәsinә birlәşdirilmәsinin hansı üstünlüklәri var?

•

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

618 Verilәnlәr bazasının administratoru hansı vәzifәni yerinә yetirir?
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•

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

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

•

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

620 Hәr bir avtomatlaşdırılmış iş yerindә sәnәd dövriyyәsi sistemindә xidmәtlәrә aid olan vәzifәlәr hansıdır?

•

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

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

•

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

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

•

Sәnәd dövriyyәsinin idarә olunması, heyәti idarәetmә vә mühasibat uçotu, tәchizatın idarә olunması
Heyәti idarәetmә vә mühasibat uçotu, tәchizatın idarә olunması, satışın idarә olunması, maliyyәnin idarә olunması
Sәnәd dövriyyәsinin idarә olunması, heyәti idarәetmә vә mühasibat uçotu
Sәnәd dövriyyәsinin idarә olunması, heyәti idarәetmә vә mühasibat uçotu, tәchizatın idarә olunması, satışın idarә
olunması
Sәnәd dövriyyәsinin idarә olunması, heyәti idarәetmә mühasibat uçotu, tәchizatın idarә olunması, satışın idarә
olunması, maliyyәnin idarә olunması

623 Tәhlil mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә maliyyә hesablaşmaları
Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq vә istehsalın planlaşdırılması
Yüksәk normativli ehtiyatlara, defisit mövqelәrә nәzarәt
Keyfiyyәtә, emala vә reklamlara nәzarәt
Bütün cavablar doğrudur
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624 Tәhlil mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Bütün cavablar sәhvdir
Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә maliyyә hesablaşmaları
Marketinq tәdbirlәrinin vә reklam şirkәtlәrinin sәmәrәliliyinin tәhlili
Keyfiyyәtә, emala vә reklamlara nәzarәt
Marketinq şirkәtlәrinin, inkişaf layihәlәrinin planlaşdırılması, texniki hazırlıq vә istehsalın planlaşdırılması

625 Nәzarәt mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

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

626 Nәzarәt mәsәlәlәrinә aiddir:

•

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

627 Mühasibat uçotu mәsәlәlәrinә aiddir:

•

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

628 Mühasibat uçotu mәsәlәlәrinә aid deyil:

•

Ümumi mühasibat , maliyyә hesabatı
Baş kitabın tutulması vә ya balansın tәşkili
Beynәlxalq standartlarda mühasibat vә ya maliyyә hesablamaları
Zәruri resursların vә balansın qiymәtlәndirilmәsi
Әsas vasitәlәrin uçotu qeyri maddi aktivlәr

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

•

diskret
statik
dinamik
hibrid
mürәkkәb

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

•

determinik
statik
formal
dinamik
mürәkkәb

631 İnformasiya sistemi(İS) — bu:
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•

doğru variant yoxdur
Qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün metod,vasitә vәpersonalların qarşılıqlı әlaqәli yığımıdır ki, informasiyanın
saxlanması,emalı vә verilmәsi üçün istifadә olunur;
Bilavasitә informasiya istehsalı oilә bağlı sistemdir.
Qarşılıqlı әlaqәli istәnilәn elementinin yığımıdır ki,ya mәqsәdli fәaliyyәtә ,ya da izolә edilmiş әtraf mühitә
nisbәtәn öz inkişaf qanunlarına malikdir;
verilәnlәrin emalı sistemidir

632 Relyasiyon model verilәnlәr bazasının ... şәklindә tәşkilinә әsaslanır. Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn
variantı seçin.

•

yazılar toplusu
ikiölçülü cәdvәl;
seqment cәdvәli;
ekran cәdvәli;
әmәliyyat cәdvәli;

633 Müәssisәnin hәll olunan mәsәlәnin mürәkkәblik dәrәcәsinә vә bu mәsәlәlәrin realizәsindә qәbul edilәn
qәrarın dinamikasına görә seçilәn üç növ informasiya sistemi bunlardan hansıdır: 1)funksional;2) strateji;
3)konfidensial; 4) operativ;5) signal.

•

1,4,5.
1,3,5;
1,2,5;
3,4,5;
2,3,5;

634 İdarәetmә prosesinin növündәn asılı olaraq aşağıdakı informasiya sistemlәrini fәrqlәndirirlәt:

•

doğru variant yoxdur
Texnoloji proseslәrin idarәsinin İSlәri, tәşkilati idarәetmәnin İSlәri, tәşkilatitexnoloji proseslәrin idarәsinin İS
lәri;
sәnaye İS, kәn tәsәrrqfatı İS,nәqliyyat İS,ticarәt İS vә s.
sahәlәr arası vә әrazi İS
fedral,reqional vә bәlәdiyyә İS;

635 Korporativ informasiya xarakterizә olunur;

•

heç biri
Hәcminin böyüklüyü ilә;
bir dәfә yaranması vә emal oluna bilmәsilә;
saxlanma müddәtinin qısa olması ilә;
sadә sturukturlu olması ilә.

636 Әtraf mühitlә әlanin tipinә görә İSri ola bilәr:

•

qapalı vә açıq
açıqqapalı,izolә edilmiş;
açıq vә izolә edilmiş;
qapalı vә izolә edilmiş;
İzolә edilmiş

637 İnformasiya texnologiyaları inkişaf dövrünün hansı mәrhәlәsindә qlobal vә lokal kompyuter
şәbәkәlәrindә geniş istifadә olunmağa başladı?

•

heç biri
üçüncü mәrhәlәdә,1990çıı illәrin әvvәlәrindә;
ikinci mәrhәlәdә,1980ci illәrin әvvәlәrindә;
birinci mәrhәlәdә,19601970ci illәrdә;
dördüncü mәrhәlәdә,1990ci illәrin axırından bizim günlәrә qәdәr.
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638 Müәssisәlәrin hansı avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri xammalın daxil edilmәsindәn başlamış vә
istifadәçiyә malın göndәrilmәsinә dәdәrki bütöv dövrdә istehsal resurslarının idarәedilmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuşdur?

•

mrp vә erp
MRP II –sistemi;
ERPsistemi;
MRPsistemi;
ERP IIsistemi.

639 Axtarış sistemlәrinin bir birindәn başlıca fәrqi :

•

isinad
Axtarış sürәti
Qiymәti
İstinad bazası
Tapılan informasiyanın yәqinliyi

640 Müәssisәlәrarası işin avtomatlaşdırılması neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

641 Daxili әmәliyyatların avtomatlaşdırılmasına aiddir: 1.uçot әmәliyyatlarının avtomatlaşdırılması;
2.müqavilәlәrin tәşkilat işinin avtomatlaşdırılması; 3. ofısdә xidmәt; 4.kommersiya fәaliyyәtinin
avtomatlaşdırılması; 5. yeni әmәliyyatın avtomatlaşdırılması

•

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

642 Daxili әmәliyyatların avtomatlaşdırılmasının neçә növü mövcuddur?

•

1.0
3.0
5.0
2.0
4.0

643 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә katalogizatorun vәzifәsinә aiddir:

•

cavabların hamısı doğrudur
oxucu bazasının yaradılması vә kitabxana bazasında axtarış
kitabxana fondunun qeydiyyatı
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
kitabxana fondunun komplekslәşdirilmәsi

644 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә komplektatorun vәzifәsinә aiddir:

•

cavabların hamısı doğrudur
kitabxana sisteminin qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi
oxucu bazasının yaradılması
sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
kitabxana bazasında axtarış
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645 Elektron kitabxana sistemindә AİYlәrindә administratorun vәzifәsinә aiddir:

•

cavabların hamısı doğrudur
Sistemin verilәnlәr bazasına nәzarәt
oxucu bazasının yaradılması
kitabxana fondunun qeydiyyatı vә komplekslәşdirilmәsi
kitabxana bazasında axtarış

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

•

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

647 AİYnin neçә tәminat vasitәsi mövcuddur?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

648 Bank işçisinin AİYlәrinin tәtbiqinin xüsusiyyәtlәrinә hansı aid deyil?

•

istifadәçi ilә fәrdi kompüterin qarşılıqlı fәaliyyәtinin optimal mümkünlüyü
cavabların hamısı doğrudur
bank heyәtinin informasiya sisteminә malik olması
abonentin informasiya sisteminә daxil olmaq imkanlarına malik olması
hesablama sistemlәrinin etibarlılığının artırılması

649 İqtisadi informasiya nәdir?

•

informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsi
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
maddi vә ya qeyri maddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında onların özündә saxladığı qeyrimüәyyәnliyi azaldan
mәlumat
müәyyәn zaman anında әmәkmaddi vә maliyyә resurslarının tәrkibi haqqında mәlumat

650 İnformasiya xidmәti nәdir?

•

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

651 İnformasiya mәhsulu nәdir?
iqtisadiyyatda tәsәrrüfat prosesindә istifadә olunan mәhsul
elmi, istehsal, idarәetmә vә digәr mәsәlәlәrin hәlli üçün maddi daşıyıcıda istәnilәn formada qeydә alınmış
informasiya toplusu
maddi mühitin obyekt vә hadisәlәrin vәziyyәtlәri haqqında onların özündә saxladığı qeyri müәyyәnliyi azaldan
mәlumat
informasiya mәhsullarının istifadәçinin ixtiyarına verilmәsi

•
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•

maddi vә ya qeyrimaddi formada yayılmaq üçün istehsalçı tәrәfindәn yaradılmış verilәnlәrin mәcmusu

652 İnformasiya texnologiyaları nәdir?

•

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

653 İlkin vә törәmә informasiya idarәetmә informasiyasının hansı әlamәtә görә tәsnifatına aiddir?

•

hәrәkәt istiqamәtinә görә
qeydiyyat üsuluna görә
idarәetmә funksiyalarına görә
yaranma vaxtına görә
Yaranma mәnbәyinә görә

654 Üzәrindә hesabi әmәliyyatlar aparılan rekvizitlәr necә adlanır?

•

kömәkçi
әlavә
xüsusi
әlamәt
Әsas

655 Üzәrindә mәntiqi әmәliyyatlar aparılan rekvizitlәr necә adlanır?

•

әlavә
әsas
xüsusi
kömәkçi
Әlamәt

656 Mәzmununa görә rekvizitlәri neçә tipә ayırırlar?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

657 Aşağı sәviyyәli informasiya vahidi nәdir?

•

informasiya massivi
göstәrici
fayl
rekvizit
sәnәd

658 İdarәetmә informasiyası hansı әlamәtә görә tәsnifata bölünür?

•

stabilliyә görә
ifadә üsuluna görә
yaranma vaxtına görә
idarәetmә funksiyalarına görә
sadalananların hamısı doğrudur

659 İdarәetmә informasiyası hansı әlamәtә görә tәsnifata bölünür?

•
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•

sadalananların hamısı doğrudur
yaranma mәnbәyinә görә
yaranma vaxtına görә
hәrәkәt istiqamәtinә görә
qeydiyyat üsuluna görә

660 Statik sistemlәr hansı sistemlәrdir?

•

Mürәkkәb sistemlәr
Sadә sistemlәr
Zamandan aslı sistemlәr
Zamandan aslı olmayan sistemlәr
Çox mürәkkәb sistemlәr

661 Sistemin girişi dedikdә nә basa düşülür?

•

İnformasiya proseslәrindәn sonra әldә edilәn informasiya
Sistemә tәsir etmәyәn elementlәr yıgımı
İnformasiya proseslәrindә әldә edilәn nәticә informasiyası
Düzgün varıant yoxdu
Sistemә tәsir edәn elementlәr yıgımı

662 Sistem quruluşuna görә bölünür?

•

Sadә,Mürәkkәb. vә çox mürәkkәb
Sadә vә çox mürәkkәb
İyeratik vә mürәkkәb sistemlәr
Sadә vә mürәkkәb
Çox mürәkkәb vә sadә

663 Sistem nәdir?

•

Müxtәlif hadisә vә proseslәrin yıgımı
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu
Müxtәlif elementlәr mәcmusu
qarşılıqlı olmayan elemenlәr mәcmusu
Müxtәlif elementlәr mәcmusu

664 İnformasiya tәminatı nәdir?

•

Mövcud İnformasiyanın emalı
Mövcud informasiyanı özündә birlәşdirmәk
Mövcud İnformasiyanı ötürür
Mövcud İnformasiyanı toplayır
Mövcud İnformasiyanı saxlayır

665 İdarә etmә sistemindә baza

•

Biliyin tәkminlәşdirilmәsi
Verilәn vә bilik bazası
Biliklәr bazası
Verilәnlәr bazası
Embistik BİLİK

666 İdarә etmә sisteminin mәqsәdi?

•

informasia sistemini inkişaf ettirmәk
Düzgün qәrar qәbul etmәk
Sistemi tәmkinlәşdirmәk
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Sistem yaratmaq
informasia sistemini yaratmaq

667 İdarә etmә sistemindә әsas obyekt?

•

İqtisadi riyazi modellәr
idarә olunan vә idarә edici Sistemlәr
Sistem
İnformasiya mәnbәyi
informasiya sistemi

668 Düzgün qәrar qәbul etmәk üçün әsas şәrt?

•

informasia әlavәsi
Informasiyanın yığılması vә emalı
informasiyanın saxlanmasl
İnformasiyanin toplanması
informasiya preqmenti

669 Texnoloji proseslәri idarә edәn informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik sistemdir.
Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibati әrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün
nәzәrdә tutulur.
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә
fәaliyyәt göstәrir.
Yerli özünüidarәetmә orqanlarında mütәxәssislәrә iqtisadi, sosial, tәsәrrüfat proqramlarının vә yerli büdcәnin
emalı, şәhәrin, inzibati rayonun sosialiqtisadi fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün tәşkilatlarının fәaliyyәtini
yoxlamaq vә tәnzimlәmәk üçün info

670 İdarәetmәnin informasiya sistemi nәyә imkan verir?

•

müәssisәnin müxtәlif bölmәlәrindә vә müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәrindә qәbul edilәn qәrarların razılaşdırılmasına
sadalananların hamısı doğrudur
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә müәssisәnin idarә edilmәsi üçün qәrarların qәbulunun vaxtında tәmin edilmәsinә
informasiyanın operativ toplanması, ötürülmәsi, axtarışı vә emalı hesabına әsaslandırılmış qәrarların qәbul
edilmәsinә
bütün sәviyyәlәrdә idarәetmә işçilәrinә vahid informasiya bazasından informasiyanın vaxtında çatdırılması
hesabına idarәetmәnin sәmәrәliliyinin artmasına nail olmağa

671 Tәşkilatitexnoloji proseslәrin informasiya sistemlәrinә aid olan mülahizәni göstәrin:

•

Müxtәlif texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur.
Texnoloji proseslәrin vә tәşkilati idarәetmәnin informasiya sistemlәrini özündә birlәşdirәn çoxsәviyyәli iyerarxik
sistemdir.
Konkret әrazidә yerlәşәn inzibatiәrazi obyektlәrinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin informasiya tәminatı üçün
nәzәrdә tutulur.
İnzibati idarәetmә aparatına informasiya xidmәti mәsәlәlәrini hәll edir vә respublikanın bütün bölgәlәrindә
fәaliyyәt göstәrir.
İdarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün qurulur.

672 Hansı informasiya sistemi iqtisadi obyektin bütün funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulur
vә onun fәaliyyәtinin bütün dövrlәrini әhatә edir?

•

elmi tәdqiqatlar üçün İS
Inteqrallaşdırılmış İS
tәşkilati idarәetmә üçün İS
texnoloji proseslәri idarә edәn İS
korporativ İS
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673 ERP sistemlәrdә tәqvimi planlaşdırmaya daxil deyil:

•

böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtın tәyin edilmәsi
Layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi
әmәliyyatların qurtarmasının başlanğıc vaxtının tәyin edilmәsi
böhranlı әmәliyyatları aşkar etmәklә böhranlı yolun hesablanması
әmәliyyatların qurtarmasının son vaxtının tәyin edilmәsi

674 ERP sistemlәrdә struktur planlaşdırmaya daxil deyil:

•

modelin ziddiyyәtsizliyә görә analizi
Böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtının tәyin edilmәsi
әmәliyyatların müddәtinin qiymәtlәndirilmәsi
layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi
şәbәkә modelinin qurulması

675 ERP sistemlәrdә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmә hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir? 1. struktur
planlaşdırma; 2. taktiki planlaşdırma; 3. tәqvimi planlaşdırma; 4. operativ idarәetmә; 5. faktiki planlaşdırma

•

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

676 ERP sistemlәrdә layihәlәrin idarә edilmәsi hansı modelә әsaslanır?

•

obyektyönlü
şәbәkә
relyasiya
iyerarxik
qarışıq

677 Resurslara tәlәbatın planlaşdırılması hansı istiqamәtlәrdә aparılır? 1. kadrların idarә olunması; 2. güclәrә
tәlәbatın planlaşdırılması; 3. material tәlәbatlarının planlaşdırılması; 4. iqtisadi proseslәrin
proqnozlaşdırılması; 5. layihәlәrin idarә edilmәs

•

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

678 Böhranlı әmәliyyatları aşkar etmәklә böhranlı yolun hesablanması, әmәliyyatların qurtarmasının
başlanğıc vә son vaxtlarının tәyin edilmәsi, böhransız әmәliyyatlar üçün ehtiyat vaxtının tәyin edilmәsi ERP
sistemlәrindә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmәn

•

tәşkilati planlaşdırma
strukturtәqvimi planlaşdırma
texniki planlaşdırma
struktur planlaşdırma
operativ idarәetmә

679 Layihәnin әmәliyyatlara bölünmәsi, әmәliyyatların müddәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә şәbәkә modelinin
qurulması, modelin ziddiyyәtsizliyә görә analizi ERP sistemlәrindә şәbәkә planlaşdırılması vә idarәetmәnin
hansı mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn әmәliyyatlar

•

faktiki planlaşdırma
strukturtәqvimi planlaşdırma
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texniki planlaşdırma
tәqvimi planlaşdırma
operativ idarәetmә

680 İnformasiya bazarının komponentlәri –bu:

•

texneki proqram vasitәlәri
bütün burada sadalananlar;
informasiya mәhsulu vә xidmәti göndәrәnlәr barәdә sorğu vasitәlәri,hәmçinin informasiyaya aid informasiya
hüquqi sәnәdlәr.
texniki,proqram vasitәlәri vә informasiya texnologiyaları;
proqramaparat vasitәlәri

681 İnformasiya bazarıbu:

•

doğru variant yoxdur
kommersiya әsasında intellektual әmәk mәhsullarının ticarәti üzrә iqtisadi hüquqi vә tәşkilatı münasibәtlәr
sistemidir;
İnternet vasitәsilә göstәrilәn pullu xidmәtdir.
aktiv dövlәt nәzarәtilә EHM vә EHMin qurğularının istehsalı,satışı vә alışıdır;
qurgu ların satışı

682 İnformasiya mәhsulu nәdir?

•

giriş informasiya
insanın intellektual fәaliyyәtinin nәticәsidir;
istifadәçiyә tәqdim olunan informasiya xidmәtidir;
istifadәçiyә çatdırılmış mәlumatdır;
informasiya

683 İnformasiyalaşdırılmış cәmiyyәt nәdir?

•

doğru variant yoxdur
Әksәr işlәyәnlәr informasiyanın çevrilmәsilә mәşğuldur.
Azәrbaycan cәmiyyәtidir;
insan cәmiyyәtidir;
Rusiya cәmiyyәtidir;

684 Zamanın bölünmәsi rejimindә iş real zaman rejimindәki işdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

tapşırığın formalaşması üsulu ilә;
interfeyslә;
idarәetmәyә verilmәk üçün әlavәnin vә verilәnin seçilmә üsulu ilә;
faylların tәşkili üsulu ilә;
proqramlaşdırma sistemilә.

685 Avtomatlaşdırılmış iş yeribu:

•

predmet әlavәsi üzrә konsultantın iş yeri ;
iş yerindә yerlәşәn vә predmet әlavәlәrilә tәchiz olunmuş kompyuterdir;
elektron ofisdir;
tәtbiqi proqram paketidir;
inteqrasiya olunmuş әlavәdir;

686 Paket texnologiyasıbu:

•

verilәnlәrin paketdә birlәşdirilmәsi üsuludur.
İstifadәçinin müdaxilәsi olmadan proqram paketlәrin yerinә yetirilmәsidir;
zaanın bölünmәsi rejimindә işdir;
real zamanda işdir;
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interaktiv texnologiyadır;

687 İnformasiya texnologiyası (İT) ilә informasiya sistemi (İS) anlayışları arasında nә kimi münasibәt
vardır?

•

doğru variant yoxdur
İT İS i çәrçivәsindә realizә olunur;
İT mühitindә baş verәn dәyişilkliyә paralel olaraq İS dәyişir.
İT İS dәn asılı deyil;
İT İSdәn ayrıca olaraq realizә oluna bilmәz.

688 İnformasiyanın toplanması, emalı vә verilmәsi texnologiyası –bu:

•

tәminedici texnologiyadır;
informasiya texnologiyasıdır;
predmet oblastının texnologiyasıdır;
kompyuter texnologiyasıdır;
funksional texnologiyadır;

689 Bunlardan hansı texnologiyanın komponenti deyil?

•

muhasibat
Hazır mәhsul;
kadr resursu;
maliyyә;
informasiya resursu.

690 Periferiya qurğuları nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

informasiyanın saxlanması
bütün cavablar doğrudur
informasiyanın xaric edilmәsi
informasiyanın daxil edilmәsi
informasiyanın ötürülmәsi

691 Hansı qurğu çıxış qurğusu deyil?

•

plotter
digitayzer
videokart
monitor
printer

692 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

Digitayzer – çıxış qurğusudur
Klaviatura – giriş qurğusudur
Notebook tipli kompüter – cib kalkulyatorudur
Monitor – giriş qurğusudur
CDROM – çıxış qurğusudur

693 Aşağıda sadalananlardan hansı girişçıxış qurğusudur?

•

printer
Modem
CD ROM
sәrt disk
plotter
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694 İnformasiya daşıyıcısı deyil:

•

CD
Sәs kartı
coğrafi xәritә
kitab
oyun disketi

695 Aşağıdakılardan hansı daimi yaddaş qurğusudur?

•

HDD
ROM
BIOS
RAM
CMOS

696 Skaner informasiyanı hansı formada daxil edir?

•

Kağızda olduğu formada
Qrafik
Video
Mәtn
Qrafik vә mәtn

697 Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici:

•

informasiya mübadilәsinin sürәti
takt tezliyi
ekranın ölçülәri;
şin mәrtәbәlәrinin sayı;
operativ yaddaşın hәcmi;

698 Ana plata ...

•

informasiya mübadilә etmәk üçündür
kompüterin bütün qurğularını әlaqәlәndirmәk üçündür
informasiyanı müvәqqәti yadda saxlamaq üçündür
informasiyanı uzun müddәt yadda saxlamaq üçündür
informasiyanı emal etmәk üçündür

699 Kompüterin işlәmә sürәti nәdәn asılıdır?

•

xarici yaddaş qurğusunun hәcmindәn
prosessorda informasiya emalının takt tezliyindәn
әmәliyyat sisteminin interfeysinin tәşkilindәn
printerin qoşulu olubolmamasından
emal olunan informasiyanın hәcmindәn

700 Xarici yaddaş xidmәt edir ...

•

informasiyanın emalına
Kompüterin qoşulu olubolmamasından asılı olmayaraq informasiyanın uzunmüddәtli qorunub saxlanmasına
mәsәlә hәlli zamanı operativ, teztez dәyişәn informasiyanın qorunub saxlanmasına
verilmiş proqram üzrә kompüterin işini idarәetmәyә
periferik qurğuların magistrala qoşulmasına

701 Aşağıda sadalananlardan hansı istehsalatın operativ idarә olunması modulunda yerinә yetirilәn
prosesdir?
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•

Layihәlәndirmә, konstruktor vә texnoloji hazırlıq mәrhәlәlәri yerinә yetirilir.
Operativ planqrafiklәr tәrtib edilir.
Mövcud olan vә tәlәb olunan istehsalat güclәrinin tәyininә vә müqayisәsinә yönәlmiş hesablamalar aparılır.
Miqdara vә vaxta görә mәhsul buraxılışı qrafikinin tәmin edilmәsi üçün material resurslarına tәlәbat tәyin edilir.
Xarici mühitin vә ya istehsalat prosesinin elementlәrinin gәlәcәk vәziyyәtlәri vә ya hәrәkәtlәri qiymәtlәndirilir.

702 .......... istәnilәn sahәdәn оlаn mәsәlәlәrin hәllindә infоrmаsiyаnın yığılmаsı, sахlаnmаsı, еmаlı, ахtаrışı
vә göndәrilmәsi proseslәrini tәmin еdir.

•

informasiya texnologiyaları
informasiya sistemi
informasiya resursu
informasiya sektoru
informasiya xidmәti

703 Аltsistеm nәdir?

•

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

704 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin stratejisәviyyәsinә aid olanı göstәrin

•

Hәmyerinә yetirilәn әmәliyyatların hәcmi, hәmdә idarәetmә qәrarlarının qәbulunun dinamikası yüksәk olur
Tәşkilatın uzunmüddәtlistrateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә qәrarları hazırlanır
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya
verilmәsini tәmin edir
Hәll olunan mәsәlәlәrin hәcmi azalır, lakin mürәkkәbliyi artır
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur

705 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin stratejisәviyyәsinә aid olanı göstәrin

•

Hәmyerinә yetirilәn әmәliyyatların hәcmi, hәmdә idarәetmә qәrarlarının qәbulunun dinamikası yüksәk olur
Tәşkilatın uzunmüddәtli strateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә qәrarları (strategiya)hazırlanır
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya
verilmәsini tәmin edir
Hәll olunan mәsәlәlәrin hәcmi azalır, lakin mürәkkәbliyi artır
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur

706 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin operativ sәviyyәsinә aid olanı göstәrin

•

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

707 Aşağıda sadalananlardan idarәetmәnin operativ sәviyyәsinә aid olanı göstәrin:

•

Hәll olunan mәsәlәlәrin hәcmi azalır, lakin mürәkkәbliyi artı
Dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәllini vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya
verilmәsini tәmin edir
Tәşkilatın uzunmüddәtlistrateji mәqsәdlәrinә nail olmasına yönәlәn idarәetmә qәrarları hazırlanır
Qәbul edilәn qәrarların düzgünlüyü aylar bәzәn illәr keçәndәn sonra tәsdiq oluna bilәr
Operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur

708 Müхtәlif vәziyyәtlәrdә sistеmlәrin özlәrini nеcә аpаrаcаğı hаqqındа әvvәlcәdәn fikir söylәmәk
çәtindirsә, bu cür sistemlәrә ..... sistemlәr deyilir.
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•

determinik
ehtimali
sadә
mürәkkәb
çox mürәkkәb

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

•

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

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

•

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

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

•

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