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Fәnn : 1607Y İnformatika vә kompüter qrafikası1
1 Tәsvirin buraxılışı nәdir?

•

Printerin xassәsidir.
Tәsvirin xassәsidir.
Bu kompüter sisteminin xassәsidir.
Vahid üznluqda çap edilә bilәn nöqtәlәrin sayıdır.
Әmәliyyat sisteminin xassәsidir.

2 Verilmiş keyfiyyәtdә tәsvirin ölçüsü necә müәyyәn edilir?

•

Ekranın, printerin vә tәsvirin buraxılışı ilә.
Printerin buraxılışı ilә
Tәsvirin buraxılışı ilә.
Ekranın buraxılışı ilә.
Ekranın vә printerin buraxılışı ilә.

3 Ekranın braxılışı nәdәn asılıdır?

•

Tәsvirdәki rәnglәrin sayından.
Monitordan, videokartdan vә әmәliyyat sisteminin tәnzimlәnmәsindәn.
Tәkcә monitorun ölçüsündәn.
Tәkcә videokartdan.
Tәkcә әmәliyyat sisteminin tәnzimlәnmәsindәn.

4 Ekranın braxılışı nәdir?

•

Tәsvirin özünün xassәsidir.это свойство самого изображения
Kompüter vә әmәliyyat sisteminin xassәsidir.
Bu tәkcә kompüter sisteminin xassәsidir.
Vahid üznluqda çap edilә bilәn nöqtәlәrin sayıdır.
Bu tәkcә әmәliyyat sisteminin xassәsidir.

5 Qovşağın xassәlәri ilә nә müәyyәn edilir?

•

Xәtlәr arasındakı mәsafә.
xәttin tәpәlәrinin necә görünmәsi vә iki xәttin öz aralarında necә birlәşmәsi.
Xәttin rәngi.
Xәttin uzunluğu.
Xәttin qalınlığı.

6 Vektor qrafika obyektlәri nәdәn ibarәt olr?

•

Paint elementlәrdәn.
Xәtlәrdәn.
Nöqtәlәr yığımından.
Nöttәlәrdәn.
Photoshop obyektlәrdәn.

7 Vektor qrafikada xәtt necә tәsvir edilir?

•

Dörd nöqtә formasında.
Bir neçә parametrlә.
Xәttin ölçüsü qәdәr nöqtәlәrlә.
Bir neçә nöqtә ilә.
Üç nöqtә ilә

8 Hansı qrafik redaktorlarda yaddaşın ölçüsü xәttin ölçüsündәn asılı olur?

•

Tamәdәdli proqramlaşdırma proqramlarında.
Rastr qrafika proqramlarında.
Fraktal qrafika proqramlarında.
Vektor qrafika proqramlarında.
Xәtti proqramlaşdırma proqramlarında

9 Hansı qrafik redaktorlarda yaddaşın ölçüsü xәttin ölçüsündәn asılı olmur?

•

Painter proqramında.
Vektor qrafika proqramlarında.
Ofis proqramlarında.
Rastr qrafika proqramlarında.
Photoshop proqramında

10 Vektor qrafikada әsas element nәdir?

•

Düz vә әyri xәtlәrin mәcmuyu.
Düz vә ya әyri xәtt.
Nöqtәlәr yığımı.
Tәkcә әyri xәtt.
Tәkcә düz xәtt.

11 1 düym nә qәdәrdi?

•

≈ 20,4 мм
≈ 25,4 мм
≈ 24,5 мм
≈ 25,46 мм
≈ 24,56 мм

12 Tәsvirin braxılışı adәtәn necә ölçülür?

•

Tәsvirin ölçülәrinin nisbәti ilә.
Düymdәki nöqtәlәrin sayı (dpi) ilә.
Düymdәki rәnglәrin sayı ilә.
Düymdәki xәtlәrin sayı ilә.
Ekranın ölçülәrinin nisbәti ilә.

13 Fraktal bәdii kompozisiyanın yaradllması ...

•

kompozisiyanın rәsm edilmәsi vә emal edilmәsidir.
proqramlaşdırmarır.
kompozisiyanın rәsm edilmәsidir.
kompozisiyanın formalaşdırılmasıdır.
kompozisiyanın rәsm edilmәsi vә formalaşdırılmasıdır.

14 Hansı proqram vasitәlәri ilә yüksәk bәdii keyfiyyәtә malik olan tәsvirlәr yaratmaq olar?

•

Mәtn redaktorları ilә.
Pastr proqram vasitәlәri ilә.
Vektor proqram vasitәlәri ilә.
Tәqdimat proqramları ilә.
İxtiyari proqram vasitәlәri ilә.

15 Reklam agentliklәrindә, dizayn bürolarında, redaksiyalarda vә mәtbәәlәrdә hansı proqram
vasitәlәrindaә daha çox istifadә edilir?

•

Mәtnlә iş vasitәlәrindәn.
Vektor qrafikası vasitәlәrindәn.
Fraktal qrafika vasitәlәrindәn.
Rastr qrafikası vasitәlәrindәn.
Tәqdimat proqramlarәndan

16 Hansı qrafik proqram vasitәlәri ilә şriftlәrin vә sadә hәndәsi fiqurların tәtbiqinә әsaslanan
formalaşdırma işlәri daha sadә hәll edilir?

•

Rastr vә fraktal qrafika vasitәlәri ilә.
Vektor proqram vasitәlәri ilә.
Nöqtәli qrafika vasitәlәri ilә.
Fraktal qrafika vasitәlәri ilә.
Rastr qrafika vasitәlәri ilә.

17 Rastr qrafika ilә işlәyәn proqramların әksәriyyәti nә mәqsәdlә hazırlanıb?

•

Tәsvirlәri hazırlamaq üçün.
Tәsvirlәәri emal etmәk üçün.
Tәsvirlәri köçürmәk üçün.
Tәsvir yaratmaq üçün.
Tәsvirlәri ötürmәk üçün.

18 Aşağıdakıların hansı kompüter qrafikası növüdür?

•

Zәrif qrafika.
Vektor qrafika.
Rәngli qrafika
Fiqurlu qrafika.
Mürәkkәb qrafika.

19 1) sadә qrafika; 2) mürәkkәb qrafika; 3) rastr qrafika; 4) rәngli qrafika; 5) ağqara qrafika
anlayışlarından hansı kompüter qrafikası növüdür?

•

Dördüncü vә beşinci
Birincidәn başqa hamısı.
Tәkcә dördüncü
Beşincidәn başqa hamısı.
Tәkcә üçüncü

20 Kompüter qrafikasının neçә növü mövcuddr?

•

Qeyri mәhdud sayda.
Üç
Bir
İki

Çox

21 Müasir qrafik vasitәlәr hansı yönümdә hazırlanır?

•

Anadangәlmә yaradıcılıq qabiyyәyi olan vә peşәkar bәdii yaradıcılq qabiliyyәti olan istifsdәçilәr üçün.
Bәdii yaradıcılıq qabiliyyәti olan vә olmayan istifadәçilәrin mәhsldar işlәyә bilmәsi üçün.
Tәkcә mühәndislәrin, arxitektorların, dizaynerlәrin vә rәssamların mәhsuldar işlәmәsi üçün.
Tәkcә peşәkar rәssamların mәhsldar işlәyә bilmәsi üçün.
Tәkcә peşәkar dizaynerlәrin mәhsldar işlәyә bilmәsi üçün.

22 Qrafik proqram vasitәlәrindәn geniş istifadә edilmәsinә tәkan verәn nә oldu?

•

Proqramlaşdırma texnologiyasının inkişafı.
İntermetin inkişafı.
Kompüter texnikasının texniki vә texnoloji parametrlәrinin inkişafı.
Kompüterlәrin tәtbiq oblastının genişlәnmәsi,
Kompüterin hissәlәrinin texniki inkişafı.

23 Redaksiyalarda vә Nәşriyyatlarda әsas әmәk mәsrәflәri nә ilә әlaqәdar olur?

•

Mәtn vә mәtbәә sistemlәri ilә formalaşdırma işlәri ilә.
Qrafika proqramları ilә bәdii tәrtibat vә qaydayasalma işlәri ilә.
Mәtbәә sistemlәrinin tәtbiqi ilә qaydayasalma işlәri ilә.
Mәtn redaktorundan istifadә ilә mәtnin redaktә edilmәsi vә sәhvlәrin düzәldilmәsi ilә.
Mәtn redaktoru ilә mәtnin yığılması ilә.

24 Qrafika ilә ilk kompüter oynnun yaradılması layihәsinә kim rәhbәrlik edib?

•

N.N. Konstantinov
S. Rassel.
T. Mofetta.
A. Sazerlend.
N. Teylor.

25 İlk qrafik kompüter oyunu nә vaxt yaradılıb?

•

1970ci ildә
1961ci ildә
1964cü ildә
1963cü ildә
1968ci ildә

26 Printerin braxılışı nәdir?

•

Tәsvirin xassәsidir.
Vahid uzunluqda çap edilәn nöqtәlәrin sayıdır.
Bu әmәliyyat sisteminin xassәsidir.
Bu kompüter vә әmәliyyat sisteminin xassәsidir.
Kompüter sisteminin xassәsidir.

27 Ekranın braxılışı nә ilә ölçülür?

•

Videokartın ölçüsü ilә.
Piksellә
Ekranın ölçüsü ilә.
Tәsvirin ölçüsü ilә.

Әmәliyyat sisteminin mәrtәbәliliyi ilә.

28 Fraktal qrafik tәsvirlәr necә qurulur?

•

Elektpon tәsvirlәrdәn istifadә ilә.
tәnliklәr vә ya tәnliklәr sistemi ilә.
Nöqtәlәrin kömәyi ilә.
Nöqtәlәr vә xәtlәrlә.
xәtlәrin kömәyi ilә.

29 Vektor qrafikada tәpәlәr necә adlanır?

•

Son nöqtәlәr.
Qovşaqlar.
Baçlanğıc nöqtәlәr.
Başlanğıc vә ya son nöqtә.
Birlәşdirmә nöqtәlәri.

30 Hansı xәtlәr pәnglә doldurma xassәsinә malikdir?

•

Ştrixpunktir xәtlәr.
Qapalı xәtlәr.
Düz xәtlәr.
Әyri xәtlәr.
Açıq xәtlәr.

31 Rastr tәsvirin әsas elementi nәdir?

•

Eyni rәngli nöqtәlәr yığımı. Н
Nöqtә.
Xәtt.
Çoxrәngli tәsvir nöqtәsi.
Nöqtәlәr toplsu.

32 Fraktal qrafikadan әsasәn hansı proqramlarda istifadә edilir?

•

Әylәncә proqramlarında.
Tәlim proqramlarında.
tәhsil proqramlarında.
Ofis proqramlarında.
Riyazi proqramlaşdırma proqramlarında.

33 Ekrandakı tәsvir nöqtәsi necә adlanır?

•

dpi
Piksel.
Tәsvirin әn kiçik elementi.
Sadә tәsvir elementi.
Elementar element.

34 Fraktal vasitәlәrlә iş üçün proqramlar nә üçün nәzәrә tutlmuşdur?

•

nöqtәlәrdәn ibarәt tәsvirlәrin avtomatlaşdırılmış emal edilmәsi üçün.
Tәsvirlәri avtomatik generesiya etmәk üçün.
rastr tәsvirlәr yaratmaq vә emal etmәk üçün.
Vektor tәsvirlәr yaratmaq üçün.

Pastr tәsvirlәr yaratmaq üçün.

35 İnternetdә әsasәn hansı tәsvirlәrdәn istifadә edilir?

•

3ds Max tәsvirlәrdәn.
Rastr tәsvirlәrdәn.
Vektor tәsvirlәrdәn.
Fraktal tәsvirlәrdәn.
AutoCADtәsvirlәrdәn

36 Vektor grafikası proqram vasitәlәri әsasәn nә üçün nәzәrdә tutulub?

•

tәsvirlәri rabitә kanalları ilә ötürmәk üçün.
Tәsvirlәri yaratmaq üçün.
Tәsvirlәrә düzәliş etmәk üçün.
Tәsvirlәri emal etmәk üçün.
tәsvirlәri kompüterlәr arasında ötürmәk üçün.

37 Hansı qrğular tәsvirlәrin kompüterә daxil edilmәsi üçün geniş tәtbiq edilir? .

•

Adi foto vә video kameralar.
Rәqәmsal foto vә video kameralar.
Maqnit lentlәri.
Maqnit kartları.
Sistem girişçıxış qrğuları.

38 Rastr grafik tәsvirlәr әksır hallarda necә yaradılır?

•

Tәkcә rәssam çәkәn әsәrlәrin skanerlәşdirilmәsi ilә.
Tәsvirlәrin skanerlәşdirilmәsi ilә.
Belә tәsvirlәr kompüter proqramları ilә yaradılmır.
Hәmişә әl üsulndan istifadә edilmәklә kompüter proqramı ilә.
Tәkcә fotoşıkillәrin skanerlәşdirilmәsi ilә.

39 Göstәrilәn anlayışlardan hansı kompüter frafikası növüdür?

•

Ehtimallı qrafika.
Fraktal qrafika.
Fiqurlu qrafika.
Frontal qrafika.
Dәqiq qrafika

40 Aşağıdakı anlayışlardan hansı kompüter qrafikasıdaır?

•

Sәlis qrafika.
Vektor qrafika
Dәqiq qrafika
Fiqurlu qrafika.
Ehtimallı qrafika.

41 Kompüter qrafikası ilә iş üçün proqram tәminatının neçә sinfi mövcddr?

•

Bir sinfi.
Çoxlu siniflәri.
Beş sinfi.
Uç sinfi.

İki sinfi.

42 Kompüter qrafikası proqramları hansı kateqoriyaya aid olan istifadәçilәr üçün nәzәrdә ttlr?

•

Mühәndislәr, texniklәr, texnoloqlar, rәssamlar üçün.
Müәyyәn kateqoriyalara aid olan istifadәçilәr üçün.
Mәhdud kateqoriyalı istifadәçilәr üçün.
Bütün kateqoriyalara aid olan istifadәçilәr üçün.
Peşәkar rәssamlar vә dizaynerlәr üçün.

43 Web – sәhifәlәrin formalaşdırilması zamanı kompüter qrafikasından nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

Obyektlәri kompakt yerlәşdirmәk üçün.
Kütlәvi diqәt cәlb etmәk üçün.
Web – sәhifәnin keyfiyyәini yüksәltmәk üçün.
Sәhifәdә obyektlәri dәqiq yerlәşdirә bilmәk üçün.
Mәzmunu yaxşılaşdırmaq üçün.

44 Adәtәn kiçik müәssisәlәr reklam verilmәsi ilә bağlı problemlәrini necә hәll edirlәr?

•

Dizayn büroları vә reklam agentliklәrinin kömәyi ilә.
Öz güclәri malik olduqları proqram vasitәlәri ilә..
Elektron tәqdimat proqramlarının tәtbiqi ilә.
Cәdvәl prosessorlarının tәtbiqi ilә.
Güclü mәtn redaktorlarının kömәyi ilә.

45 İnformatikanın kompüterin kömәyi ilә tәsvirlәrin yaradılması vә redaktә edilmәsi metodları ilә
mәşğul olan sahәsi necә adlanır?

•

Vektor qrafika.
Fraktal qrafika.
Qrafik redaktor.
Kompüter qrafikası.
Rastr qrafika.

46 İri müәssisәlәr reklam verilmәsi ilә bağlı problemlәri adәtәn necә hәll edirlәr?

•

Öz güclәri ilә.
Xüsusi peklam agentliklәri vә dizayn bürolarının xidmәtindәn istifadә etmәklә.
Kompüter qrafikası proqramları ilә.
Әlçatan ixtiyari proqramla.
Öz güclәri vә mümkün proqram vasitәlәri ilә.

47 Kompüter qrafikası nәdir?

•

Peşәkar rәssamların mәşğul oldğ istiqamәtlәrdәn biridir.
Fәrdi kompüterin isttifadә edilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir.
Әylәncә istiqamәtlәrindәn biridir. О
Peşәkar dizaynerlәrin mәşğliyyәt istiqamәtlәrindәn biridir.
Peşәkar dizaynerlәrin vә rәssamların mәşğuliyyәt istiqamәtlәrindәn biridir.

48 Peşәkar arxitektorlar binaların layihәlәndirilmәsi vә şәhәrlәrin planlaşdırılması üçün ... istifadә
edirlәr.

•

skaner vә fotoaparatlardan
avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә sistemlәrindәn

•

mәtn prosessorlarından
tәqdimat sistemlәrindәn
әylәncә proqramlarından

49 Adәtәn kompüterin ekranında tәsvirlәr ...

•

әylәncә proqramlarının kömәyi ilә yaradılır.
qrafika proqramlarının kömәyi ilә yaradılır.
mәtn redaktoru proqramlarının kömәyi ilә yaradılır.
tәqdimat proqramlarının kömәyi ilә yaradılır.
cәdvәl prosessorları ilә yaradılır.

50 İnformatika tәtbәqi fәnn kimi ... mәşğul olur.

•

avtomatlaşdırılmış xәtlәrin layihәlәndirilmәsi vә tәtbiqi ilә
informasiya proseslәrinin qanunauyğnluqlarının öyrәnilmәsi; informasiya modellәrinin yaradılması; konkret
sahәlәr üçün informasiya sistemlәri vә texnologiyalarının işlәnib hazırlanması ilә
texniki mәhsllatın istehsalı üçün avtomatlaşdırılmış xәtlәrin layihәlәndirilmәsi ilә
texniki mәhsllatın istehsalı üçün avtomat xәtlәrin layihәlәndirilmәsi ilә
avtomat xәtlәrin layihәlәndirilmәsi vә tәtbiqi ilә

51 Informatikada fundamental tәdqiqatların mәqsәdi ... ibarәtdir.

•

әnәnәvi üsulla informasiyanın yığılması vә ilәnmәsi haqqında ümumilәşdirilmiş biliklәrin alınmasından
ixtiyari informasiya sistemlәri haqqında ümumilәşdirilmiş biliklәrin alınmasından, onların yaradılması vә
fәliyyәti ilә bağlı ümumi qanunauyğunluqların aşkar edilmәsindәn
әnәnәvi üsulla informasiyanın ötürülmәsi haqqında ümumilәşdirilmiş biliklәrin alınmasından
informasiyanın әnәnәvi qayda ilә yığılması haqqında ümum biliklәrin alınmasindan
әnәnәvi üsulla informasiyanın yığılması vә ötürülmәsi haqqında ümumilәşdirilmiş biliklәrin alınmasından

52 İnformatika fundamental elm kimi ... metodologiyalarının işlәnib hazırlanması ilә mәşğl olur.

•

informasiyanın yığılması vә ötürülmәsi
kmpüter informasiya sistemlәri bazasında ixtiyari obyektlәrin idarәetmә proseslәrinin informasiya tәminatı
informasiyanın ötürülmәsi
informasiyanın yığılması
informasiyanın yığılması vә işlәnmәsi

53 Informatika xalq tәsәrrüfatı sahәsi kimi ... işlәnib hazırlanması vә istehsalı ilә mәşğul olan bircins
müәssisәlәrin mәcmuyundan ibarәtdir.

•

kompüter texnikası vә tәşkilat texnikası vasitәlәrinin
kompüter texnikasının vә proqram mәhsullarının istehsalı, hәmçinin informasiyanın emalı texnologiyalarının
kompüter texnikası vә kütlәvi istehlak mallarının
kompüter texnikası vә müxtәlif detalların
kompüter texnikası vә yağlama materiallarının

54 Bütövlükdә informatikanın özünә, hәm dә onun hissәlәrinin hәr birinә ... kimi baxmaq olar.

•

verilәnlәrin ötürülmәsi sistemi
xalq tәsәrrüfatı sahәsi, fundamental elm, vә tәtbiqi fәnn
fundamental elm
xalq tәsәrrüfatı sahәsi
tәtbiqi fәnn

55 Infomatika sözün dar mәnasında ... kimi tәsәvvür edilә bilәr.

•

texniki vә alqoritmik vasitәlәrin mәcmuyu
qarşılıqlı әlaqәli üç hissәnin: texniki, proqram vә alqoritmik vasitәlәrin mәcmyu
proqram vasitәlәrinin mәcmuyu
texniki vasitәlәrin mәcmyu
alqoritmik vasitәlәrin mәcmuyu

56 Sözün geniş mәnasında informatika özündә ... sahәlәrinin vәhdәtini tәcәssüm etdirir.

•

informasiyanın yığılması vә işlәnmәsi
informasiya emalıyla bağlı müxtәlif elm, texnika vә istehsal
müxtәlif texniki
müxtәlif elm
müxtәlif istehsal

57 İnformatikanı ... tәsәvvür etmәk mümkün deyil.

•

informasiyaya düzәlişlәr aparılması hәll edilmәdәn
kompüter texnikasız
informasiyanın işlәnmәsi olmadan
informasiyanın yığılması problemi hәll edilmәdәn
informasiyanın yaradılması hәll edilmәdәn

58 Informatika ... inkişafı nәticәsindә meydana gәlmişdir vә ona әsaslanır.

•

tәbiәt elmlәrinin
informasiyanın yığılmasının
kompüter texnikasının
iqyisadiyyatla bağlı elmlәrin
infirmasiya emalının

59 Informatika kompüter tenikasından istifadә ilә bağlı olmayan ...

•

informasiyanın ötürülmәsi ilә mәşğul olur.
problemlәrin hәlli ilә mәşğul olmur.
informasiyanın işlәnmәsi ilә mәşğul olur.
yeni informasiyanin yaradılması ilә mәşğl olur.
informasiyanın çevrilmәsi ilә mәşğul olur.

60 İnfomatika kompyterlәrin kömәyi ilә informasiyanın ... proseslәrinin öyrәnilmәsi ilә mәşğl olur.

•

sistemlәşdirilmәsi
çevrilmәsi vә yeni informasiyanın yaradılması
qeyd edilmәsi
dәyişdirilmәsi
yığılması

61 Informatika barәdә çoxlu sayda tәriflәrin mövcud olması ... ilә әlaqәdardır.

•

metodlarının mәhdd olması
onun funksiyalarının, imkanlarının, malik oldğ vasitә vә metodlsrın çoxcәhәtli olması
imkanlarının mәhdud olması
funksiyalarının mәhdud olması
vasitәlәrinin mәhdud olması

62 Possovet mәkanında informatika termin kimi ... istifadә edilir.

•

1993cü ildәn
1983cü ildәn
1963cü ildәn
1973cü ildәn
1953cü ildәn

63 1970ci illәrin ortalarından başlayaraq hesablama maşınlarının element bzasını ...

•

mürәkkәb tranzistor sxemlәri tәşkil etmәyә başladı.
inteqral sxemlәr vә mikroprosessorlar tәşkil etmәyә başladı.
tranzistorlar tәşkil etmәyә başladı.
yarımkeçiricilәr tәşkil etmәyә başladı.
kondensatorlar tәşkil etmәyә başladı.

64 İnformatikanın inkişafında ... böyük әhәmiyyәtә malikdir.

•

kompüterin tәtbiqi texnologiyası
mikroprosessor texnikası
yarımkeçiricilәr texnikası
lazer texnikası
informasiyanın yığılma texnologiyası

65 Informatikanın insan fәaliyyәtinin sәrbәst oblastı kimi ayrılması birinci növbәdә ...

•

informasiyanın sistemlәşdirilmәsi texnologiyasının inkişafi ilә bağlıdır.
kompüter texnikasının inkişafi ilә bağlıdır.
İnternetin inkişafi ilә bağlıdır.
informasiyanın yığılması texnologiyasının inkişafi ilә bağlıdır.
sosial sferanın inkişafi ilә bağlıdır.

66 Informatikanın kompüterdәn istifadә ilә tәsvirlәrin yaradılması vә redaktә edilmәsi metodları ilә
mәşğul olan oblastı ... adlanır.

•

rәsm texnikası
kompüter qrafikası
mltimedia
tәsviri incәsәnәt
rәsm texnologiyası

67 İngilis dilli ölkәlәrdә informatika …

•

texnologiya haqqında elm hesab edilir.
kompüter texnikası haqqında elm hesab edilir.
informasiyanın sistemlәşdirilmәsi haqqında elm hesab edilir.
kommnikasiyalar haqqında elm hesab edilir.
sosial elm hesab edilir.

68 İnformatika termini ... sözlrinin qovuşmasından yaranmışdır.

•

informasiya информация и ЭВМ
informasiya vә avtomatika
informasiya vә işlәnmә
informasiya vә texnika
informasiya vә texnologiya

69 İnformatika termini ... üçün meydana gәlmişdir.

•

sosial informasiyanın sistemlәşdirilmәsi ilә mәşğul olan oblastı adlandırmaq üçün
EHMlәrin (kompüterlәrin) kömәyi ilә informasiyanın avtomatlaşdırılmış islәnmәsi ilә mәşğul olan oblastı
adlandırmaq üçün
informasiyanın nәşkilat texnikasının kömәyi ilә mәşğul olan oblastı adlandırmaq üçün
informasiyanın әnәnәvi üsulla islәnmәsi ilә mәşğul olan oblastı adlandırmaq üçün
texniki informasiyanın yığılması ilә mәşğul olan oblastı adlandırmaq üçün

70 İnformatika termini ... meydana gәlmişdir.

•

60cı illәrdә в Belçikada
60cı illәrdә Fransada
60cı illәrdә İngiltәrәdә
60cı illәrdә ABŞda
60cı illәrdә Almaniyada

71 Normativ arayış informasiyaya:: 1) әmәk tutumu norması; 2) qullqçunun okladı; 3) malgöndәrәnin
ünvanı; 4) alıcının ünvanı; 5) dәrәcә üzrә fәhlәlәrә ödәmә aidddir.

•

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

72 Plan informasiya – …

•

sahә vә ümumdövlәt normativlәrindәn ibarәt olur.
gәlәcәk dövr üçün idarәetmә obyektinin parametrlәri haqqında olan informasiyadır.
yerli normativlәrdәn ibatәt olur.
yerli, sahә vә ümumdövlәt normativlәrindәn ibarәt olur.
sahә normativlәrindәn ibarәt olur.

73 İqtisadi informasiya idarәetmә funksiyasına görә tәsniflәşdirilәndә infomasiya aşağıdakı qrplara
bölünür: 1) plan; 2) normativ arayış; 3) uçot; 4) operaniv (cari) informasiya.

•

3.4
1, 2, 3, 4.
1, 3, 4
1, 2, 3
1, 4

74 Sabit plan informasiya ...

•

yerli normativlәrdәn ibatәt olur.
firmada dәfәlәrlә istifadә edilәn plan göstәricilәrindәn ibarәt olur.
ümumdövlәt normativlәrindәn ibarәt olur.
sahә vә ümumdövlәt normativlәrindәn ibarәt olur.
yerli, sahә vә ümumdövlәt normativlәrindәn ibarәt olur.

75 Sabit normativ informasiya

•

sahә vә ümumdövlәt normativlәrindәn ibarәt olur.
özündә yerli, sahә vә ümumdövlәt normativlәrini әks etdirir.
sahә normativlәrindәn ibatәt olur.

yerli normativlәrdәn ibatәt olur.
ümumdövlәt normativlәrindәn ibarәt olur.

76 Sabit arayış informasiyaya …

•

mәtn informasiyadır.
obyektlәrin daimi xassәlәrini şәrh edәn әlamәtlәr aid edilir.
rәqәm informasiyadır.
qrafik informasiyadır.
mәntiqi informasiyadır.

77 Sabit (nisbisabit) informasiya – …

•

qrafik informasiyadır.
dәyişmәyәn vә uzun müddәt әrzindә dәfәlәrlә istifadә edilәn informasiyadır.
mәntiqi informasiyadır.
mәtn informasiyadır.
rәqәm informasiyadır.

78 Dәyişkәn informasiya …

•

firmanın istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәkcә gözlәnilәn xarakteristikalarını әks etdirir.
firmanın istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin faktiki kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarını әks etdirir.
firmanın istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәkcә gözlәnilәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirir.
firmanın istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәkcә kәmiyyәt xarakteristikalarını әks etdirir..
firmanın istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәkcә gözlәnilәn keyfiyyәt xarakteristikalarını әks etdirir.

79 Stabitliyinә görә informasiya ... informasiya ola bilәr.

•

mәtn vә mәntiqi
mәtn vә rәqәm
dәyişkәn (cari) vә sabit (nisbisabit)
mәtn vә hesabi
dәyişkәn vә rәqәm

80 Mәtn informasiya  …

•

tәkcә lokal şәbәkәlәrdә yaranır.
әlifba simvollarının, rәqәm simvolları, xüsusi simvolların mәcmuyandan ibarәt olur.
tәkcә obyektdәn kәnarda yarana bilәr.
tәkcә әlaqә xәtlәri ilә öturulә bilir.
tәkcә qlobal şәbәkәlәrdә yaranır.

81 Әks etdirilmә üsuluna görә … informasiya fәrqlәndirilir.

•

rәqәmsal vә mәtn
mәtn vә qrafik
mәtn vә giriş
qrafik vә mәntiqi
mәntiqi vә çıxış

82 Nәticә informasiya …

•

tәkcә lokal şәbәkәlәrdә yaranır.
ilkin vә aralıq informasiyanın emalı prosesindә alınır vә idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün istifadә
edilir.

tәkcә әlaqә xәtlәri ilә öturulә bilir.
tәkcә qlobal şәbәkәlәrdә yaranır.
tәkcә obyektdәn kәnarda yarana bilәr.

83 Aralıq informasiya …

•

tәkcә әlaqә xәtlәri ilә öturulә bilir.
növbәti hesablamaların aparılması üçün ilkin verilәnlәr kimi istifadә edilәn informasiyadır.
tәkcә lokal şәbәkәlәrdә yaranır.
tәkcә qlobal şәbәkәlәrdә yaranır.
tәkcә obyektdәn kәnarda yarana bilәr.

84 Ikinci informasiya …

•

tәkcә qlobal şәbәkәlәrdә yaranır.
ilkin informasiyanın işlәnmәsi nәticәsindә alınır, aralıq vә ya nәticә informasiya ola bilәr.
tәkcә әlaqә xәtlәri ilә öturulә bilir.
tәkcә lokal şәbәkәlәrdә yaranır.
tәkcә obyektdәn kәnarda yarana bilәr.

85 Ilkin informasiya …

•

bilavasitә obyektin fәaliyyәti prosesindә yaranır vә ilkin mәrhәlәdә qeyd edilir.
tәkcә obyektdәn kәnarda yarana bilәr.
tәkcә lokal şәbәkәlәrdә yaranır.
tәkcә әlaqә xәtlәri ilә öturulә bilir.
informasiya emalının son mәrhәlәsindә qeyd edilir.

86 İşlәnmә (emal) mәrhәlәsinә görә informasiya: 1) ilkin; 2) ikinci; 3) aralıq; 4) nәticә informasiya
ola bilәr.

•

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

87 Xarici informasiya ...

•

nәticә informasiyadır.
obyektdәn kәnarda yaranan informasiyadır.
tәkcә ikinci informasiya ola bilәr.
tәkcә ilkin informasiya ola bilәr.
obyektin daxilindә yaranan informasiyadır.

88 Daxili informasiya ...

•

tәkcә ilkin informasiya ola bilәr.
obyektin daxilindә yaranan informasiyadır.
tәkcә nәticә informasiya ola bilәr.
obyektdәn xaricdә yaranan informasiyadır.
tәkcә ikinci informasiya ola bilәr.

89 Çıxış informasiya – ...

•

obyektin daxilindә yaranan informasiyadır.

•

firmadan digәr firmaya, tәşkilata (bölmәyә) daxil olan informasiyadır.
tәkcә ilkin informasiya ola bilәr.
tәkcә dәyişkәn informasiya ola bilәr.
obyektdәn kәnarda yaranan informasiyadır.

90 Giriş informasiyası – …

•

qәbul edilәn informasiyadır.
firmaya vә ya onun bölmәlәrinә daxil olan informasiyadır.
obyektin daxilindә yaranan informasiyadır.
firmadan digәr firmaya, tәşkilata (bölmәyә) daxil olan informasiyadır.
tәkcә dәyişkәn informasiya ola bilәr.

91 Seriyalısıralı kodlaşdırma sistemi ...

•

qrupların sayı kifayәt qәdәr çox olanda tәtbiq edilir.
әvvәlcәdәn seriyaları tәşkil edәn obyekt qruplarının ayrılmasını nәzәrdә tutur vә hәr bir seriya üzrә obyektlәr
sıra ilә nömrәlәnir.
mahiyyәt etibarilә ekspert sistemidir.
obyektlәrin natral sıranın әdәdlәri ilә ardıcil nömrәlәnmsini nәzәrdә tutur.
әn sadә kodlaşdırma metodlarından biridir.

92 Sıralı kodlaşdırma ...

•

mahiyyәt etibarilә qarışıq kodlaşdırma sistemidir.
sistemindә obyektlәr natiral sıranın әdәdlәri ilә ardıcıl nomrәlәnir.
sistemindә kodlaşdırma üçün seriya nömrәsinin әvvәlcәdәn ayrılması nәzәrdә ttlur.
sistemindә seriya tәşkil edәn qrupların әvvәlcәdәn ayrılması nәzәrdә tutulur.
qrupların sayı az olanda tәtbiq edilir.

93 Qeydiyyat kolaşdirması ... istifadә edilir.

•

obyektlәrin fiziki xarakteristikalarının reaktә edilmәsi üçün
qabaqcadan tәsniflәşdirmә aparmadan obyektlәrin birqiymәtli identifikasiyası üçün
qabaqcadan tәsniflәşdirmә aparmadan obyektlәrin çoxqiymәtli identifikasiyası üçün
qabaqcadan tәsniflәşdirmә ilә obyektlәrin birqiymәtli identifikasiyası üçün
qabaqcadan tәsniflәşdirmә ilә obyektlәrin çoxqiymәtli identifikasiyası üçün

94 Paralel kodlaşdırma ... uçün tәtbiq edilir.

•

ixtiyari tәsniflәşdirmә sistemi
faset tәsniflәşdirmә sistemi
iyerarxik vә deskriptor tәsniflәşdirmә sistemi
iyerarxik tәsniflәşdirmә sistemi
iyerarxik vә faset tәsniflәşdirmә sistemi

95 Ardıcıl kodlaşdırmadan ... üçün istifadә edilir.

•

ixtiyari tәsnifat strukturları
iyerarxik tәsnifat strukturları
iyerarxiya vә faset tәsnifat strukturları
faset tәsnifat strukturları
deskriptor tәsnifat strukturu

96 Obyektә kodun mәnsub edilmәsi (verilmәsi) prosedru (әmәliyyatı) … adlanır.

•

informasiyanın sistemlәşdirilmәsi
kodlaşdırma
düzәliş
tәsniflәşdirmә
informasiya emalı

97 Kodlaşdırma sistemi  ...

•

deskriptorlar arasında assosiativ vә cinsgörünüş әlaqәlәridir.
obyektin kodla işarә edilmәsi üçün istifadә edilәn qaydaların mәcmuyudur.
deskriptorlar arasında cinsgörünüş әlaqәlәridir.
deskriptorlar arasında sinonim әlaqәlәrdir.
deskriptorlar arasında assosiativ әlaqәlәrdir.

98 Kodlaşdırma sistemi ... tәtbiq edilir.

•

deskriptorlar arasında cinsgörünüş vә assosiativ әlaqәlәri dәyişdirmәk üçün
obyektin adının şәrti işarә ilә (kodla) әvәz edilmәsi üçün
deskriptorlar arasında cinsgörünüş әlaqәlәrini dәyişdirmәk üçün
deskriptorlar arasında sinonim әlaqәlәrin dәyişdirilmәsi üçün
deskriptorlar arasında assosiativ әlaqәlәri dәyişdirmәk üçün

99 Informasiya axtarışı üçün, tezauruslara (lüğәtlәrә) baxmaq üçün ...

•

iyerarxiya vә faset tәsnifat sistemindәn istifadә etmәk daha sәmәrәli olur.
deskriptor (şәrh) tәsnifat sistemindәn istifadә etmәk daha sәmәrәli olur.
faset tәsnifat sistemindәn istifadә etmәk daha sәmәrәli olur.
iyerarxiya tәsnifat sistemindәn istifadә etmәk daha sәmәrәli olur.
deskriptor vә faset tәsnifat sistemindәn istifadә etmәk daha sәmәrәli olur.

100 Faset tәsnifat sisteminin nöqsanı ...

•

sistemin sadә modifikasiya edilә bilmәsidir.
qrulmasının mürәkkәb olmasıdır.
çoxsaylı tәsniflәşdirmә әlamәtlәrindәn vә onların qiymәtlәrindәn istifadәnin mümkün olmasıdır.
çoxsaylı tәsniflәşdirmә әlamәtlәrindәn istifadәnin mümkün olmasıdır.
qrulmasının sadә olmasıdır.

101 Faset tәsnufat sisteminin üstünlüklәri: 1) böyük tәsnifat hәcminin yaradılması imkanı; 2)
çoxsaylı tәsniflәşdirmә әlamәtlәrindәn istifadәnin mümkün olması; 3) sistemin sadә
modifikasiyasının mümkünlüyü.

•

1, 3
1, 2, 3
2.0
1.0
2, 3

102 Tәsniflәşdirmәnin faset sistemi ...

•

qruplaşdırma yaratmağa imkan vermir.
әlamәtlәri bir birindәn vә tәsnifat obyekinin semantik mәzmunundan asılı olmada seçmәyә imkan verir.
әlamәtlәri obyeklәrin semantik mәzmunundan asılı olmada seçmәyә imkan vermir.
әlamәtlәri bir birindәn asılı olmada seçmәyә imkan vermir.
ixtiyari fasetin konkret qiymәtini dәyişdirmәyә imkan vermir.

103 Iyerarxik tәsniflәşdirmә sisteminin nöqsanları: 1) sәrt struktura malik olması; 2) obyektlәrin
әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmayan әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılmasının mümkün olmaması; 3)
quruluşunun sadә olmas.

•

2, 3
1, 2
1.0
1, 2, 3
2.0

104 Iyerarxik tәsniflәşdirmә sisteminin üstünlüklәri: 1) quruluşunun sadә olması; 2) asılı olmayan
tәsnifat әlamәtlәrindәn istifadә edilmәs; 3) sәrt struktura malik olması.

•

2.0
1.0
1, 2, 3
2, 3
1, 2

105 Iyerarxik tәsnifat sistemindә ...

•

hәr bir obyekt ixtiyari sәviyyәdә dörd sinfә aid edilә bilәr.
hәr bir obyekt ixtiyari sәviyyәdә bir sinfә aid edilә bilәr.
hәr bir obyekt ixtiyari sәviyyәdә üç sinfә aid edilә bilәr.
hәr bir obyekt ixtiyari sәviyyәdә iki sinfә aid edilә bilәr.
hәr bir obyekt ixtiyari sәviyyәdә bir neçә sinfә aid edilә bilәr.

106 Obyektlәrin tәsniflәsdirilmәsi üçün ... mövcddr.

•

beş metod
uç metod
bir metod
iki metod
dörd metod

107 Klassifikator (tәsniflәşdirici) – …

•

informasiyanın qrafik formada tәqdim edilmәsidir.
tәsniflәşdirilәn qrupların adlarının vә kodlarının sistemlәşdirilmiş toplusudur (siyahısıdır).
informasiyanın sivol formasında tәqdim edilmәsidir.
informasiyanın cәdvәl formasında tәqdim edilmәsidir.
informasiyanın nitq formasında tәqdim edilmәsidir.

108 İxtiyari ölkәdә: 1) sәnaye sahәlәri; 2) kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri; 3) avadanlıqlart; 4) peşәlәr; 5)
olçü vahidlәri vә s. tәsniflәşdirilir.

•

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

109 Ixtiyari tәsniflәşdirmә zamanı: 1) obyektlәrin tam әhatә edilmәsi; 2) rekvizitlәrin birqiymәtliliyi;
3) yeni obyektlәrin daxil edilmәsi imkanı; 4) pekvizitlәrin az olması arzu edilir.

•

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

110 Rekvizit – …

•

obyektin hissәsidir.
mәntiqi cәhәtdәn bölünmәyәn informasiya elementidir.
mürәkkәb tәrkibli elementdir.
göstәricidir.
sadә tәrkibli elementdir.

111 Informasiya obyektinin informasiya parametrlәri ilә müәyyәn edilәn xassәlәri ... adlanır.

•

ayırmalar
rekvizitlәr
xassәlәr
xarakteristikalar
elementlәr

112 Obyektlәrin tәsniflәşdirilmәsi – ...

•

informasiyanı qrafik verilәnlәr kimi әks etdirilmәsidir.
eyni cür xassәlәrin ayrılmasına yönәlmiş keyfiyyәt sәviyyәsindә qruplaşdırma әmәliyyatıdır.
informasiyanı cәdvәl kimi әks etdirmәsidir.
informasiyanı nitq kimi әks etdirilmәsidir.
informasiyanı mәtn kimi әks etdirmәsidir.

113 Tәsnifat sistemi obyektlәri ... imkan verir.

•

informasiyanı nitq kimi әks etdirmәyә
bir sıra ümumi xassәlәrlә xarakterizә edilәn siniflәr üzrә ayırmağa vә qruplaşdırmağa
informasiyanı mәtn kimi әks etdirmәyә
informasiyanı qrafik verilәnlәr kimi әks etdirmәyә
informasiyanı cәdvәl kimi әks etdirmәyә

114 Tәsnifat (vә ya tәsniflәşdirmә) …

•

İnformasiyanın qrafik formada әks etdirilmәsidir.
obyektlәrin müәyyәn әlamәtlәrә uyğun olan siniflәr üzrә bölüşdürülmәsi sistemidir.
İnformasiyanın cәdvәl formasında әks etdirilmәsidir.
obyektlәrin tәsadüfi bölüşdürülmәsi sistemidir.
İnformasiyanın mәtn formasında әks etdirilmәsidir.

115 Informasiyanın davamlılığı ...

•

onun müәyyәn edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
zәruri dәqiqliyә xәlәl gәtirilmәdәn ilkin verilәnlәrin dәyişmәsinә sistemin reaksiya virmәk qabiliyyәtini әks
etdirir.
göstәricinin funksional tәyinatı ilә bağlı müәyyәn edilir.
onun real obyektlәri zәruri dәqiqliklә әks etdirә bilmәk xassәsini müәyyәn edir.
әdәdin sonuncu mәrtәbәsinin qiymәtinin düzgünlüyünә tәminat verilmәklә müyyәn edilir.

116 Infiformasiyanın etibarlılığı ...

•

göstәricinin funksional tәyinatı ilә bağlı müәyyәn edilir.
real mövcud olan obyektlәri zәruri dәqiqliklә әks etdirә bilmәk xassәsi ilә müәyyәn edilir.
әdәdin sonuncu mәrtәbәsinin qiymәtinin düzgünlüyünә tәminat verilmәklә müyyәn edilir.
onun müәyyәn edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
әdәdin kiçik mәrtәbәsinin qiymәt vahidi ilә ölçülür.

117 Zәruri dәqiqlik …

•

әdәdin kiçik mәrtәbәsinin qiymәt vahidi ilә ölçülür.
göstәricinin funksional tәyinatı ilә bağlı müәyyәn edilir.
onun müәyyәn edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
konkret şәraitdә sistemin fәaaliyyәti ilә bağlı alınan dәqiqlikdir.
әdәdin sonuncu mәrtәbәsinin qiymәtinin düzgünlüyünә tәminat verilmәklә müyyәn edilir.

118 Maksimal dәqiqlik ...

•

onun müәyyәn edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
konkret şәraitdә sistemin fәaaliyyәti ilә bağlı alınan dәqiqlikdir.
әdәdin kiçik mәrtәbәsinin qiymәt vahidi ilә ölçülür.
әdәdin sonuncu mәrtәbәsinin qiymәtinin düzgünlüyünә tәminat verilmәklә müyyәn edilir
göstәricinin funksional tәyinatı ilә bağlı müәyyәn edilir.

119 Real dәqiqlik ...

•

göstәricinin funksional tәyinatı ilә bağlı müәyyәn edilir.
әdәdin sonuncu mәrtәbәsinin qiymәtinin düzgünlüyünә tәminat verilmәklә müyyәn edilir
әdәdin kiçik mәrtәbәsinin qiymәt vahidi ilә ölçülür.
konkret şәraitdә sistemin fәaaliyyәti ilә bağlı alınan dәqiqlikdir.
onun müәyyәn edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.

120 Formal dәqiqlik ...

•

sonunc mәrtәbәnin qiymәti vә ya göstәricinin funksional tәyinatı ilә bağlı müәyyәn edilir.
әdәdin kiçik mәrtәbәsinin qiymәt vahidi ilә ölçülür.
konkret şәraitdә sistemin fәaaliyyәti ilә bağlı alınan dәqiqlikdir.
әdәdin sonuncu mәrtәbәsinin qiymәtinin düzgünlüyünә tәminat verilmәklә müyyәn edilir.
göstәricinin funksional tәyinatı ilә bağlı müәyyәn edilir.

121 Informasiyanın dәqiqliyi ...

•

real obyektin tәhrif edilmә sәviyyәsidir.
alınan informasiyanın obyektin, prosesin, hadisәnin vә s. real vәziyyәtinә yaxınlıq sәviyyәsi ilә müәyyәn
edilir.
onun real obyektә әsasәn uyqun olmasıdır.
onun qiymәtliliyinin saxlanması sәviyyәsidir.
onun real obyektә bir qәdәr uyqun olmasıdır.

122 İnformasiyanın vaxtında daxil olması ...

•

real obyekti әks etdirә bilmәsidir.
onun әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
onun әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş vaxtdan tez daxil olmasıdır.
onun qiymәtliliyinin saxlanması sәviyyәsidir.
onun idarәetmә prosesini hәyata keçirmәk üçün istifadә edildiyi anda qiymәtliliyini saxlaya bilmәsidir.

123 Informasiyanın aktuallığı …

•

onun real obyektә әsasәn uyqun olmasıdır.
onun idarәetmә prosesini hәyata keçirmәk üçün istifadә edildiyi anda qiymәtliliyini saxlaya bilmәsi sәviyyәsi
ilә müәyyәn edilir.
onun müәyyәn edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
onun qiymәtliliyinin saxlanması sәviyyәsi ilә müәyyәn etilir.
onun әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş vaxtdan tez daxil olmasıdır.

124 İnformasiyanın dәrk edilmәsinin mümkünlüyü ...

•

real obyektlәrin müqayisә edilmәsi ilә tәmin edilir.
informasiyanın alınması vә çevrilmәsi әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi ilә tәmin erilir.
real obyekt haqqında tәxmini tәsәvvurlә tәmin edilir.
real obyekt haqqında tәsәvvurlә tәmin edilir.
real obyekt haqqında mülahizә ilә tәmin erilir.

125 Informasiyanın kafiliyi (tamlığı) o demәkdir ki, ...

•

obyektin real vәziyyәti alınan infomasiyaya az uyğundur.
düzgün qәrqr qәbul edә bilmәk üçün informasiyanın tәrkibinә minimal, lakin kifayәt edәn qәdәr göstricilәr
daxildir.
onun tәrkibinә daxil olan göstәricilәr düzgün qәrar qәbul etmәk üçün lazım olandan azdır.
obyektin real vәziyyәti alınan infomasiyaya uyğundur.
informasiya real obyekti zәruri dәqiqliklә әks etdirir.

126 Informasiyanın mәzmunluluğu ...

•

oyektin adekvat әks etdirilmәsi üçün onun düzgün seçilmәsi vә formalaşdırılması ilә bağlıdır.
sintaktik informasiyanın miqdarının verilәnlәrin hәcminә nisbәti ilә xarakterizә edilir.
informasiyanın cemantik miqdarının emal edilәn verilәnlәrin hәcminin nisbәtinә bәrabәr olan semantik
tutumunu әks etdirir.
istifadә edildiyi anda idarәetmә üçüm infopmasiyanın qiymәtliliyinin saxlanması sәviyyәsini müәyyәn edir.
qәrar qәbul etmәk üşün minimal, lakin kafi informasiyanın olması müәyyәn edrir.

127 Informasiyanın reprezentativliyi ...

•

istifadә edilәn anda informasiyanın qiymәtliliyinin saxlanması sәviyyәsini muәyyәn edir.
obyektin xassәlәrini adekvat әks etdirә bilmәsi üçün onun düzgün seçilmәsi vә formalaşdırılması ilә bağlıdır.
sintaktik informasiyanın miqdarının verilәnlәrin hәcminә nisbәti ilә müәyyәn edilir.
semantik informasiyamın hәcmini әks etdirir.
qәrar qәbul etmәk üşün minimal lakin kafi informasiyanın olmasıdır.

128 İnformasiyanın praqmatik ölçüsü ...

•

şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmәsinin keyfiyyәtini müәyyәn edir.
istifadәçinin qarşıya qoyulan mәqsәdә çatması üçün informasiyanın yararlılığını (qiymәtliliyini) müәyyәn
edir.
lokal şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini müәyyәn edir.
verilәnlәrin әlaqә kanalları ilә ötürülmә sürәtini müәyyәn edir.
qlobal şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini müәyyәn edir.

129 Semantik informasiyanın miqdarının nisbi kәmiyyәti kimi mәzmunluluq әmsalından istifadә edilә
bilәr vә bu әmsal ... müәyyәn edilir.

•

informasiyanın praqmatik ölçüsü kimi
semantik informasiyanın miqdarının informasiyanın hәcminә nisbәti ilә
tezarus olçüsü kimi

informasiyanın hәcminin onun miqdarına nisbәti ilә
informasiyanın sintaktik ölçüsü kimi

130 Xәbәrdәki semantik informasiyanın miqdarı ...

•

köhnә vә yeni biliklәrin mәcmuyudur.
istifadәçinin әldә etdiyi yeni biliklәrin miqdarıdır.
istifadәçinin aldığı informasiyanın hәcmidir.
istifadәçinin malik olduğu köhnә biliklәrin miqdarıdır.
yeni vә köhnә biliklәr arasındakı fәrqdir.

131 Tezaurus – istifadәçinin vә ya sistemin malik olduğu …

•

informasiyanın faydalılığıdır.
mәlumatların mәcmuyudur.
informasiyanın dәqiqliyidir.
informasiyanın keyfiyyәtidır.
informasiyanın adekvatlığıdır.

132 İnformasiyanın miqdarını semantik sәviyyәdә ölçmәk üçün ... istifadә edilir.

•

sintaktik vә ya praqmatik ölçüdәn
tezayrus ölçüsündәn
praqmatik ölçüdәn
sintaktik ölçüdәn
tezaurus vә ya sintaktik ölçüdәn

133 Xәbәrdәki verilәnlәrin hәcmi hәmin xәbәrdә olan ... ölçülür.

•

simvolların vә ya sәtrlәrin sayı ilә
simvolların (mәrtәbәlәrin) sayı ilә
sütunların sayı ilә
sәtrlәrin sayi ilә
strlәrin vә ya sütunların sayı ilә

134 İnformasiyanın sintaktik ölçüsü müәyyәn edilәndә ...

•

istifadәçinin daxil olan informasiyani qәbul etmәk bacarığı müәyyәn edilir.
onun obyekt üçün mәnası nәzәrә alınmır.
onun mәnasının mәzmun müәyyәn edilir.
onun obyekt üçün mәnası nәzәrә alınımır.
onun tezaurus ölşüsü müәyyәn erilir.

135 Informasiyanın ölçülmәsi üçün iki parametrdәn ... istifadә edilir.

•

informasiyanın miqdarı vә verilәnlәrin adekvatlığı
informasiyanın miqdarı vә verilәnlәrin hәcmi
informasiyanın miqdarı vә verilәnlәrin dәqiqliyi.
informasiyanın miqdarı vә verilәnlәrin dәqiqliyi.
informasiyanın miqdarı vә verilәnlәrin faydalılığı.

136 Praqmatik adekvatlıq ... әks etdirir.

•

informasiyanın dәqiqliyini
infirmasiya ilә onun istehlakçısı arasındakı münasibәti
informasiyanın miqdarını

informasiyanın keyfiyyәtini
оinformasiyanın hәcmini

137 Semantik adekvatlıq: 1) anlayışların, 2) tәsәvvrlәrin formalaşdırılmasına; 3)informasiyanın
mәzmununun müәyyәn edilmәsinә; 4) onun ümunilәşdirilmәsinә xidmәt edir.

•

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

138 Semantik sәviyyәdә ... tәhlil edilir.

•

качественные характеристики образа объекта
mәna әlaqәlәrini әks etdirәn mәlumatlar
obyektin keyfiyyәt xarakteristikaları
obyektin fiziki xarakteristikaları
oyektin obazının fiziki xarakteristikaları

139 Semantik (mәna) adekvatlıq – …

•

oyektin obazının keyfiyyәt xarakteristikaları
obyektin obrazının obyektin özünә uyğunlq sәviyyәsini müәyyәn edir.
obyektin obrazını tәhrif edir.
obyektin obrazını yaxşılaşdırır.
obyektin özünü yaxşılaşdırır.

140 Sintaktik mövqedәn baxılan informasiya adәtәn, ... adlandırılır.

•

rekvizitlәr
verilәn
rәqәmsal verilәn
mәtn
mәntiqi verilәn

141 Sintaktik sәviyyәdә: 1) daşıyıcının tipi, 2) informasiyanın tәsvir üsulu, 3)ötürülmә vә 4)işlәnmә
sürәti, 5) informasiyanın tәsvir kodun ölçüsü, vә s. nәzәrә alınır.

•

1, 2, 4, 5 nәzәrә alınır.
1, 2, 3, 4, 5 nәzәrә alınır.
3, 4, 5 nәzәrә alınır.
2 ,4, 5 nәzәrә alınır.
1, 3, 5 nәzәrә alınır.

142 Sintaktik adekvatlıq ...

•

informasiyanın fiziki xarakteristikalarını tәyin edir vә mәnasının mәzmununa toxunur.
informasiyanın formalstruktur xarakeristikalarını әks etdirir vә onun mәnasına toxunmur.
informasiyanın formalstruktur xarakeristikalarını müәyyәn edir, mәnasının mәzmununa toxunur.
informasiyanın formalstruktur xarakeristikalarını müәyyәn edir, mәnasının mәzmununa toxunmur.
informasiyanın fiziki xarakteristikalarını müәyyәn edir vә mәnasının mәzmununa toxunur.

143 Informasiyanın adekvatlığı – …

•

obyektin nәhrif edilmә sәviyyәsidir.

•

alınmış informasiyanın kömәyi ilә yaradılan obrazın real obyektә, hadisәyә, prosesә vә s. müәyyәn uyğunluq
sәviyyәsidir.
obyektin alınmış informasiya әsasında yaranan obrazıdir.
obyektlә onn obrazının fәrqidir.
obyektin tәsviridir.

144 Xәbәrin informasiya mәnbәyindәn istehlakçıya ötürülmәsini tәmin edәn yollar vә proseslәr ...
adlanır.

•

verilәnlәrin çevrilmәsi sistemi
informasiya kommunikasiyaları
verilәnlәrin emalı sistemi
informasiya sistemlәri
verilәnlәrin ötürülmәsi sistemi

145 Iqtisadi informasiyanın әhәmiyyәtli hissәsi ictimai istehsalla bağlıdır vә informasiyanın bu
növünü ... adlandırmaq olar.

•

әlverişli informasiya
istehsal informasiyası
faydalı informasiya
texniki informasiya
izafi informasiya

146 Iqtisadi informasiya: 1) istehsal; 2) bölgü; 3) mübadilә; 4) maddi nemәtlәrin istehlakı; 5) xidmәt
proseslәrini әks etdirir.

•

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

147 Nәyinsә haqqında qeyrimüәyyәnliyi azaltmaq üçün verilәnlәrdәn istifadә etmәyә imkan
yarananda ...

•

verilәnlәr diskdә saxlanır.
verilәnlәr informasiyaya çevrilir.
verilәnlәr massivә çevrilir.
verilәnlәr düzәliş üçün istifadә edilir.
verilәnlәr әlaqә xәtlәri ilә ötürülür.

148 Verilәnlәr ...

•

kifayәt qәdәr az istifadә edilәn yaılmış müşahidlәrdir..
nadir hallarda istifadә edilәn yazılmış müşahidәlәrdir.
gecgec istifadә edilәn әlamәtlәr vә ya yazılmış әlamәtlәrdir.
tez tez istifadә edilәn yazılmış müşahidәlәrdir. .
hansısa sәbәblәrә görә istifadә edilmәyәn, lakin saxlanan әlamәtlәr vә ya qeyd edilmiş (yazılmış)
müşahidәlәrdir.

149 İnformatika informasiyaya öz aralarında konseptal әlaqәsi olan: 1) mәlumatlar, 2) verilәnlәr, 3)
anlayışlar kimi baxır.

•

1, 2
1, 2, 3

•

2.0
1.0
3.0

150 özündә insanlar arasında mәlumat mübadilәsini, canlı vә cansız tәbiәt arasınla, elәcә dә insanlar
vә qurğular arasında siqnalların mübadilәsini birlәşdirәn ümumi elmi (ümumelmi) anlayış ...

•

texnologiya adlandırılır.
informasiya adlandırılır.
tәbiәt adlandırılır.
mәntiq adlandırılır.
ilahiyyat adlandırılır.

151 Xәbәr ...

•

informasiyanın tәkcә rәqәmsal verilәnlәrlә tәqdimat formasıdır.
informasiyanın tәqdimat formasıdır.
informasiyanın tәkcә mәtnlә tәqdimat formasıdır.
informasiyanın tәkcә nitqlә tәqdimat formasıdır.
informasiyanın tәkcә tәsvir kimi tәqdimat formasıdır.

152 Materialist fәlsәfә yönümündәn informasiya ...

•

real alәmin tәkcә tәsvirlәr formasında әks etdirilmәsidir.
xәbәrlәrin kömәyi ilә real alәmin (dünyanın) әks etdirilmәsidir.
real alәmin tәkcә cәdvәl formasında әks etdirilmәsidir.
real alәmin tәkcә nitq formasında әks etdirilmәsidir.
real alәmin tәkcә cәdvәl vә nitq formasında әks etdirilmәsidir.

153 Informasiya termini mәnası latın dilindә ... demәkdir.

•

izah etmәk, xәbәr vermәk, şәrh etmәk
xarakteristika
düzәliş
ötürmә.
qiymәt

154 İnformasiya cәmiyyәtin ...

•

әsas madditeniki resrslsrından biridir.
әsas texniki resrslsrından biridir.
әsas material pesrslsrından biridir.
әsas strateji resrslsrından biridir.
әsas maliyyә resrslsrından biridir.

155 İnformatika oblastının vә predmetinin .... tәsәvvur edilmәsi mümkün deyil.

•

verilәnlәrin daxil edilmәsi olmadan
tәsvirsiz vә ya elansız
verilәnlәrin xaric edilmәsi olmadan
verilәnlәrin ötürülmәsi olmadan
informasiyasız

156 Avtomatlaşdırılmış ofis informasiya texnologiyasının әsas tәşkiledicilәrinә: 1) fövqәladә
hesabatlar, 2) xüsusi hesabatlar, 3) verilәnlәr bazası, 4) mәtn prosessoru, 5) elektron poçt vә s.

daxildir.

•

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

157 Fövqәladә hesabatlarda ...

•

verilәnlәr ayrıayrı qruplar üzrә birlәşdirilir, çeşidlәnir vә ayrıayrı sahәlәr üzrә aralıq vә son yekunlar
formasında әks etdirilir.
müstәsna xarakter daşıyan mәlumatlar әks etdirilir.
kәnar tәkilatların verilәnlәri әks etdirilir.
malgöndәrәmlәrlә bağlı verilәnlәr әks etdirilir.
müxtәlif mәnbәlәrdәn alınan, vә ya müxtәlif әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilәn vә müqayisә mәqsәdilә istifadә
edilәn verilәnlәr әks etdirilir.

158 Cәmlәmә (yekun) hesabatlarda ...

•

kәnar tәkilatların verilәnlәri әks etdirilir.
verilәnlәr ayrıayrı qruplar üzrә birlәşdirilir, çeşidlәnir vә ayrıayrı sahәlәr üzrә aralıq vә son yekunlar
formasında әks etdirilir.
müstәsna xarakter daşıyan mәlumatlar әks etdirilir.
müxtәlif mәnbәlәrdәn alınan, vә ya müxtәlif әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilәn vә müqayisә mәqsәdilә istifadә
edilәn verilәnlәr әks etdirilir.
malgöndәrәmlәrlә bağlı verilәnlәr әks etdirilir.

159 Xüsusi hesabatlar ...

•

10 gündәn bir tәrtib edilir.
idarәetmә işçilәrinin sorğularına görә vә ya kompaniyada planlaşdırılmayan nәsә baş verәndә yaradılır.
hәr gün tәrtib edilir.
hәr hәftә tәrtib edilir.
tasdiq edilmiş qrafikә uyğun tәrtib edilir.

160 Müntәzәm hesabatlar ...

•

hәr hәftә tәrtib edilir.
onların yaradılması vaxtını müәyyәn edәn tәsbit edilmiş qrafikә uyğun olaraq yaradılır.
10 gündәn bir tәrtib edilir.
idrәetmә işçilәrinin sorğularına görә vә ya kompaniyada planlaşdırılmayan nәsә baş verәndә tәrtib edilir.
hәr gün tәrtib edilir.

161 Idarәetmә informasiya texnologiyası ilә ...

•

müxtәlif növ tәsvirlәr yaradılır.
müxtәlif növ hesabatlar yaradılır.
müxtәlif növ mәtnlәr yaradılır.
müxtәlif növ cәdvәllәr yaradılır.
müxtәlif növ qrafiklәr yaradılır.

162 İdarәetmә nәzarәti sәviyyәsindә qәrar qәbul etmәk üçün aşağıdakı mәsәlәlәr hәll edilir: 1)
plandan kәnarlaşmanın qiymәti, 2) kәnarlaşmanın sәbәbinin aydınlaşdırılması, 3) mümkün hәllәrin
tәhlili, 4) әmәk haqqının hesablanması, 5) malgöndәrәnlarlә hesablaşmalar.

•

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

163 Idarәetmәnin informasiya texnologiyasının mәqsәdi ...

•

firmanın işçilәrinin hamısının informasiya tәlәbatının ödәnilmәsindәn ibarәtdir.
orta idarәetmә hәlqәsi işçilәrinin informasiya tәlәbatının ödәnilmәsindәn ibarәtdir.
yuxarı idarәetmә hәlqәsi işçilәrinin informasiya tәlәbatının ödәnilmәsindәn ibarәtdir.
firmada qәrar qәbl etmәklә mәğul olan işçilәrin hamısının informasiya tәlәbatının ödәnilmәsindәn ibarәtdir.
firmada qәrar qәbl etmәklә mәğul olmayan işçilәrin hamısının informasiya tәlәbatının ödәnilmәsindәn
ibarәtdir.

164 verilәnlәrin emalı ilә bağlı informasiya texnologiyasının әsas tәşkiledicilәrinә: 1) verilәnlәrin
yığılması, 2) verilәnlәrin emalı, 3) verilәnlәrin saxlanması, 4) hesabatların yaradılması, 5)
proqramların yaradılması vә sazlanması aiddir.

•

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

165 İnformasiya sistemi ...

•

özünü verilәnlәrin ötürülmәsi sistemi kimi tәqdim edir.
özünü informasiya emalı üçün insankompüter sitemi kimi tәqdim edir.
özünü verilәnlәrin vә ilkin mәlumatların yığılması sistemi kimi tәqdim edir.
özünu insanın vә ya sistemin ehtiyacını ödәyәn mәhsul buraxılışı sistemi kimi tәqdim edir.
özünü EHMdәn istifadә imkanının tәmin edilmәsi sistemi kimi tәqdim edir.

166 Informasiya sistemi tәrkibi:: 1) kompüterlәrdәn, 2) kompüter şәbәkәlәrindәn, 3) proqram
mәhsullarından, 4) verilәnlәr bazasından, 5) insanlardan, 6) müxtәlif proqram, texniki, әlaqә vasitәlәri
vә s. ibarәt olan mühitdir.

•

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

167 İnformasiya texnologiyalarının instrumentarisi kimi: 1) mәtn prosessorlarından, 2) stolüstü
nәşriyyat sistemlәrindәn, 3) elektron cәdvәllәrdәn, 4) verilәnlәr bazasının idarә edilnәsi
sistemlәrindәn, 5) elektron tәqvimlәrdәn vә s. istifadә edilә bilәr.

•

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

168 Informasiya texnologiyasının instrumentarisi ...

•

insanın vә ya sistemin ehtiyacını ödәyәn mәhsl buraxılışıdır.

•

istifsdәçinin qarşısına qoyulmuş mәqsәdә çatması üçün vә kompüterin tipini, iş texnologiyasını müәyyәn
etmәk üçün nәzәrdә tutulan bir vә ya bir neçә qarşılıqlı әlaqәli proqram mәhsullarıdır.
verilәnlәrin vә ilkin mәlumatların yığılmasıdır.
EHMdәn istifadә imkanının tәmin edilmәsidir.
verilәnlәrin işlәnmәsidir.

169 Yeni informasiya texnologiyası ..

•

EHMdәn istifadә imkanının tәmin edilmәsidir.
fәrdi kompüterlәrdәn vә kommnikasiya vasitәlәrindәn istifadә edәn isifadәçilәrin rahat interfeyslә işlәmәsidir.
verilәnlәrin işlәnmәsidir.
insanın vә ya sistemin ehtiyacını ödәyәn mәhsl buraxılışıdır.
verilәnlәrin vә ilkin mәlumatların yığılmasıdır.

170 İnormasiya texnologiyasının komponentlәrinә 1) verilәnlәrin vә ya ilkin informasiyanın
yığılması, 2) verilәnlәrin emalı, 3) nәticә informasiyanın alınması, 4) nәticә informasiyanın qәrqr qәbl
etmәk üçün istifadәçiyә tәqdim edilmәsi aiddir.

•

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

171 Informasiya texnologiyasının mәqsәdi ...

•

verilәnlәrin işlәnmәsidir.
informasiya istehsal etmәkdir ki, insan hәmin informasiyanı tәhlil edib, onun әsasında hansısa әmәliyyatın
yerinә yetirilmәsi barәdә qәrqr qәbul edә bilsin.
EHMdәn istifadә imkanının tәmin edilmәsidir.
insanin vә ya sistemin ehtiyacını ödәyәn mәhsl buraxılışıdır.
verilәnlәrin vә ilkin mәlumatların yığılmasıdır.

172 İnormasiya texnologiyası ...

•

hansısa hәrәkәtin yerinә yetirilmәsindәn ötrü qәrar qәbul etmәk üçün zәruri olan informasiya istehsalıdır.
obyektin, prosesin, hadisәnin vәziyyәti haqqında yeni keyfiyyәtdә informasiya (informasiya mәhsulu) almaq
üçün verilәnlәrin yığılması, emal edilmәsi, vә ötürülmәsinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı nәzәrdә tutulan
vasitә vә metodlarının mәcmyundan istifadә edilәn prosesdir.
cәdvәl prosessordr.
mәtn prosessordur.
insan tәrәfindәn tәhlil edilәn informasiya istehsalıdır.

173 Inteqrasiya edilmiş (korporativ) informasiya sistemlәrindәn …

•

istehsal heyәtinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.
firmanın bütün funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün istifadә edilir vә bunlar mәhsulun
layihәlәndirilmәsindәn tutmuş satışına qәdәr bütün işlәri әhatә edir.
tәchizatçıların funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.
texniki mәsәlәlәri hәll edir.
idarәetmә heyәtinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.

174 Avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә informasiya sistemlәri (ALİS) ...

•

texniki mәsәlәlәri hәll edir.
yeni texnika vә tenologiyanın yaradılması prosesinin hәyata keçirilmәsindә mühәndislayihәçilәrin,
arxitektorların, dizaynerlәrin funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nәzәrdә ttlmuşdur.

idarәetmә heyәtinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.
istehsal heyәtinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.
tәchizatçıların funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.

175 Texnoloji proseslәrin idarә edilmәsi informasiya sistemlәri ...

•

mrәkkәb hesablama mәsәlәlәrini hәll edir.
istehsal heyәtinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.
tәchizatçıların funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.
idarәetmә heyәtinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmәt edir.
texniki mәsәlәlәri hәll edir.

176 Tәşkilatiidarәetmә informasiya sistemlәrinә: 1) sәnaye firmalarının idarә edilmәsi İS, 2)
mehmanxanalar, 3) банкlar, 4) ticarәt firmaları, 5) digәr qeyri sәnaye firmaları üçün yaradılan İS aid
edilә bilәr.

•

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

177 Tәşkilatiidarәetmә informasiya sistemlәri ...

•

texniki mәsәlәlәri hәll edir.
idarәetmә heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nәzrdә tutulan sistemlәrdir.
yeni texnologiya yaratmaq üçün mühәndislәrin fnksiyalarını avtomatlaşdırmağa xidmәt edir.
istehsal heyәtinin funksiyalarını avtomatlaşdırmağa öidmәt edir.
insanın qәrqr qәbl etmәk üçün әsas hesab edә bilәcәyi informasiyanı yaradır.

178 İnformasiyanın tәtbiq sferasına görә: 1) tәşklatiidarәetmә, 2) texnoloji proseslәrin idarә edilmәsi,
3) avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә, 4) inteqrasiya edilmiş (korporativ) informasiya sistemlәri
fәrqlәndirilir.

•

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

179 Tövsiyә (mәslәhәt) verәn İS ...

•

mrәkkәb hesablama mәsәlәlәrini hәll edir.
insana qәrar qәbl edilmәsi prosesindә tәxirә salınmadan konkret hәrәkәtlәr seriasına çevrilmәli olmayan,
sadәcә olaraq nәzәrә almaq üçün nәzәrdә tutlan informasiyaları tәqdim edir.
insana qәrar qәbl edilmәsi prosesindә tәxirә salınmadan konkret hәrәkәtlәr seriasına çevrilmәli olan
informasiyaları tәqdim edir.
insanın qәrqr qәbl etmәk üçün әsas hesab edә bilәcәyi informasiyanı yaradır.
texniki mәsәlәlәri hәll edir.

180 İdarәedici informasiya sistemlәri ...

•

mrәkkәb hesablama mәsәlәlәrini hәll edir.
insanın qәrqr qәbl etmәk üçün әsas hesab edә bilәcәyi informasiyanı yaradır.
maliyyә mәsәlәlәrini hәll edir.
texniki mәsәlәlәri hәll edir.

informasiya emalının bütün fnksiyalarını seçilmiş alqoritm üzrә hәyata keçirir.

181 Informasiyahәll sistemlәri ...

•

texniki mәsәlәlәri hәll edir.
informasiya emalının bütün fnksiyalarını seçilmiş alqoritm üzrә hәyata keçirir.
mrәkkәb hesablama mәsәlәlәrini hәll edir.
sadә hesablama mәsәlәlәrini hәll edir.
maliyyә mәsәlәlәrini hәll edir.

182 Informasiyaaxtarış sistemlәri ...

•

әsasәn hesablamalarla bağlı mәsәlәlәri hәll edir.
verilәnlәrin mürәkkәb dәyişdirilmәsini aparmadan istifadәçilәrin sorğusna görә informasiyanın daxil
edilmәsini, sistemlәşdirilmәsini, saxlanmasını vә tәqdim edilmәsini (verilmәsini) yerinә yetirir.
insanın qәrqr qәbl etmәk üçün әsas hesab edә bilәcәyi informasiyanı yaradır.
tәkcә sorğları qәbl edir.
tәkcә sorğuları emal edir.

183 Informasiyadan istifadә xarakterinә görә: 1) informasiy axtarış sistemlәri, 2) informasiyahәll
sistemlәri, 3) idarәedici İSlәr, 4) tövsiyә (mәslәhәt) verәn İSlәr fәrqlәndirilir.

•

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

184 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri ...

•

nformasiyanın emalı proseslәrindә texniki vasitәlәrin iştirakını nәzәrdә tutmur.
informasiyanın emalı proseslәrindә hәm insanın, hәm dә texniki vasitәlәrin iştirakını nәzәrdә tutur.
informasiyanın emalı proseslәrindә tәkcә kompüterin iştirakını nәzәrdә tutur.
informasiyanın emalı proseslәrindә tәkcә texniki vasitәlәrin iştirakını nәzәrdә tutur.
informasiyanın emalı proseslәrindә insanın iştirakını nәzәrdә tutmur.

185 Avtomatik informasiya sistemlәrindә ...

•

informasiya emalının bütün fnksiyslsrını seçilmiş alqoritm üzrә әllә hәyata keçirir.
informasiyanın emalı üzrә bütün әmәliyyatlar insanın iştirakı olmadan yerinә yetirilir.
informasiyanın daxil edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi hәyata keçirir.
informasiyanın işlәnmәsi üçün müasir texniki vasitәlәrdәn istifadә edilmir, vә bütün әmәliyyatları insan
yerinә yetirir.
informasiyanın emalı proseslәrindә hәm insanın, hәm dә texniki vasitәlәrin iştirakını nәzәrdә tutur.

186 Әl üslndan istifadә edilәn informasiya sistemlәrindә …

•

informasiyanın daxil edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi hәyata keçirir.
informasiyanın işlәnmәsi üçün müasir texniki vasitәlәrdәn istifadә edilmir, vә bütün әmәliyyatları insan yerinә
yetirir.
informasiyanın emalı proseslәrindә hәm insanın, hәm dә texniki vasitәlәrin iştirakını nәzәrdә tutur.
bütün әmәliyyatlar insanın iştirakı olmadan yerinә yetirilir.
informasiya emalının bütün fnksiyslsrını seçilmiş alqoritm üzrә hәyata keçirir.

187 Informasiya proseslәrinin avtomatlaşdırılması sәviyyәsinә görә: 1) әl üsulundan istifadә edilәn, 2)
avtomatik, 3) avtomaylaşdırılmış, 4) yarımavtomat, 5) superavtomat informasiya sistemlәri

fәrqlәndirilir.

•

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

188 Hansi sәviyyә informasiya sistemlәri yuxarı sәviyyә idarәetmә işçilәrinә strukturlaşdırılmamış
mәsәlәlәri hәll etmәyә vә uznmüddәtli planlaşdırmanı hәyata keçirmәyә kömәk edir?

•

Maliyyә İS.
Strateji sәviyyә İS.
Ofis avtomatlaşdırılmış İS.
Orta sәviyyәli (hәlqә) menedjerlәr üçün İSdәn.
Kadr İS.

189 Orta sәviyyәnin idarәetmә işçilәri monitorinq (daimi izlәmә), nәzarәt, qәrar qәbulu vә
inzibtlaşdırma üçün ... istifadә edirlәr.

•

Marketnq İS.
Orta sәviyyәli (hәlqә) menedjerlәr üçün İSdәn.
Kadr İS.
Ofis avtomatlaşdırılmış İS.
Maliyyә İS.

190 Hansi informasiya sistemi özlәrindә mühәndislәr, hüquqşünaslar, alimlәr üçün zәruri olan
biliklәri birlәşdirir?

•

Maliyyә İS.
Biliklәrin emalı informasiya sistemlәri, o cümlәdәn dә ekspert sistemlәri.
Kadr İS.
Ofis avtomatlaşdırılmış İS.
Marketnq İS.

191 Hansi informasiya sistemlәri müxtәlif regionlarda olan infomasiya sferası işçilәrini bir araya
gәtirir vә alıcılarla, sifarişçilәrlә vә digәr tәşkilatlarla әlaqә saxlanmasına kömәk edir?

•

Operativ sәviyyә İS.
Ofis avtomatlaşdırılmış İS.
Marketnq İS.
Kadr İS.
Maliyyә İS.

192 Hansi informasiya sistemi verilәnlәrlә işlәyәn mütәxәssislәrә kömәk edir, mühәndislәrin vә
layihәçilәrin işinin sәmәrәliliyini vә mәhsuldarlığını artırır.

•

Maliyyә İS.
Mütәxәssislәrin İS.
Kadr İS.
Operativ sәviyyә İS.
Marketnq İS.

193 Hansı informasiya sistemi razılaşmalar vә hadisәlәr (hesablar, qaimәlәr, әmәk haqqı, krediti,
xammal vә material axını) haqqında verilәnlәri emal etmәklә icraçı mütәxәssislәri himayә edir?

•

Maliyyә İS.
Operativ sәviyyә İS.
Marketnq İS.
Kadr İS.
Maliyyә İS.

194 Hansı informasiya sistemi firma üçün zәruri olan mütәxәssislәrin seçilib yarlәşdirilmәsinә,
hәmçinin müxtәlif mәsәlәlәr üzrә xidmәti sәnәdlәşmәnin aparılmasına xidmәt edir?

•

Mütәxәssislәrin İS.
Kadr İS.
Maliyyә İS.
Operativ sәviyyә İS.
Marketnq İS.

195 Hansı informasiya sistemi mühasibat, statistika, operativ informasiya әsasında firmanın maliyyә
resrslarının tәhlili vә onlara nәzarәtin tәşkili ilә bağlıdır.

•

Operativ sәviyyә İS.
Maliyyә İS.
Mütәxәssislәrin İS.
Marketnq İS.
Kadr İS.

196 Hansı informasiya sistemi özndә buraxılan mәhsullar bazarının, istesal vә istehlakçıların, satışın
tәhlilini; mәhsulların tәqdimatı ilә bağlı reklam kompaniyalarının tәşkilini; madditexniki tәchizatın
sәmәrәli tәşkilini birlәşdirir?

•

Mütәxәssislәrin İS.
Marketnq İS.
Kadr İS.
Maliyyә İS.
Operativ sәviyyә İS.

197 Funksional әlamәt alt sistemin: 1) tәyinatını, 2) mәqsәdini, 3) vәzifәsini, 4) funksiyasını
müәyyәn edir.

•

1.4
1, 2, 3, 4
2, 4
1, 3
3, 4

198 Fnksional әlamәtlәr üzrә: 1) istehsal İS; 2) marketinq İS; 3) maliyyә İS; 4) uçot İS; 5) kadr İS
fәrqlәnir.

•

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

199 Hansı tip mәsәlәlәr üçün insan qәrarı evristik tәsәvvürә, daha doğrusu öz tәcrübәsinә әsaslanaraq,
ya da müxtәlif mәnbәlәrdәn alınan dolayı informasiyaya әsaslanaraq qәbul edir?

•

Sadә mәsәlәlәr üçün.
Strukturlaşdırılmayan mәsәlәlәr üçün.
Qismәn struktrlaşdırılan mәsәlәlәr üçün.
Struktrlaşdırılan mәsәlәlәr üçün.
Mürәkkәb mәsәlәlәr üçün.

200 Riyazi tәsvirinin vә hәll alqoritminin yaradılması mümkün olmadığına görә hansi tip mәsәlәlәrin
hәlli çox çәtindir?

•

Mürәkkәb mәsәlәlәrin.
Strukturlaşdırılmayan mәsәlәlәrin.
Qismәn strukturlaşdırılan mәsәlәlәrin.
Struktrlaşdırılan mәsәlәlәrin. .
Sadә mәsәlәlәrin.

201 Qismәn strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün yaradılan informasiya sistemlәri (İS) ...

•

verilәnlәrin ötürülmәsi sistemidir.
ekspert sistemlәridir.
avtomatik İSlәrdir vә onların fәaltindә insan iştirak etmir.
Biliklәrin emalı sistemidir.
avtomatlaşdırılmış İSlәrdir vә onların fәaliyyәtindә insa iştirak edir.

202 Strukturlaşdırılmış mәsәlәlәr üçün informasiya sistemindәn istifadәnin mәqsәdi ...

•

әmәk mәhsulddarlığını artırmaqdır.
hәmin mәsәlәlәrin hәllini tam avtomatlaşdırmaqdan vә ya insanın rolunu sıfıra endirmәkdәn ibarәtdir.
ilkin verilәnlәri azaltmaqdır.
verilәnlәrdәn istifadәnin keyfiyyәtini yüksәltmәkdir.
verilәnlәrin ötürülmәsinin keyfiyyәtini yüksәltmәkdir.

203 Strukturlaşdırılan mәslәlәr adәtәn ...

•

qrafik hәll edilәn mәsәlәlәr olur.
coxsaylı tәkrarlanmaqla hәll edilir, yorucu xarakter daşıyır.
hәrdәnbir hәll edilir.
teztez hәll edilir vә yorucu xarakter daşımır.
sadә mәsәlәlәr oulr.

204 Strukturlaşdırılan mәslәnin mәzmununu ...

•

nümunәvi hәll alqoritmi olan riyzi model şәklindә ifadә etmәk olmr.
dәqiq hәll alqoritmi olan riyzi model şәklindә ifadә etmәk olur.
tәxmini hәll alqoritmi olan riyzi model şәklindә ifadә etmәk olur.
dәqiq hәll alqoritmi olan riyzi model şәklindә ifadә etmәk olmur.
qeyri dәqiq hәll alqoritmi olan riyzi model şәklindә ifadә etmәk olmur.

205 Qismәn strukturlaşdırılmış mәsәlәlәr elә mәsәlәlәrә deyilir ki, ...

•

onlar mәntiqi mühakimә ilә hәll edilir.
onların elementlәrinin vә onlar arasındakı әlaqәlәrin bir hissәsi mәlm olur.
onların bütün elementlәri vә onlar arasındakı әlaqәlәr mәlum (aydın) olur.
onların elementlәrini ayırmaq vә onlar arasında әlaqәlәr yaratmaq mümkün olmur.
onlar eksperiment metodu ilә hәll edilir.

206 Strukturlaşdırılmayan (formallaşdırılmayan) mәsәlәlәr elә mәsәlәlәrdir ki, onların ...

•

eksperiment metodu ilә hәll edilmәsi mümkün olur.
elementlәrini ayırmaq vә onlar arasında әlaqә yratmaq mümkün olmur.
elementlәrinin vә onlar arasındakı әlaqәlәrin bir hissәsi mәlm olur.
bütün elementlәri vә onlar arasında әlaqәlәr mәlm olur. .
mәntiqi mühakimә ilә hәll edilmәsi mümkün olur.

207 Strukturlaşdırılan (formallaşdırılan) mәslәlәr elә mәsәlәlәrә deyilir ki, ..

•

onlar eksperiment metodu ilә hәll edilir.
onların bütün elementlәri vә onlar arasındakı әlaqәlәr mәlum (aydın) olur.
onların elementlәrinin vә onlar arasındakı әlaqәlәrin bir hissәsi mәlm olur.
onların elementlәrini ayırmaq vә onlar arasında әlaqәlәr yaratmaq mümkün olmur.
onlar mәntiqi mühakimә ilә hәll edilir.

208 Hәll edilmәsi üçün informasiya sistemlәri yaradılan mәsәlәlәrin neçә tipi fәrqlәndirilir?

•

Beş tipi: strukturlaşdırılan, strukturlaşdırılmayan, qismәn strukturlaşdırılan, sadә vә mürәkkәb mәsәlәlәr.
Üç nipi: strukturlaşdırılan, strukturlaşdırılmayan vә qismәn strukturlaşdırılan mәsәlәlәr.
Bir tipi: sadә mәsәlәlәr.
İki tipi: strukturlaşdırılan vә strukturlaşdırılmayan mәsәlәlәr.
Dörd tipi: strukturlaşdırılan, strukturlaşdırılmayan, qismәn strukturlaşdırılan vә sadә mәsәlәlәr.

209 Verilәnlәrin kompüterlә emal edilmәsi inkanını vә mәsәlәnin hәllindә insanın iştirak sәviyyәsini
... müәyyәn edir.

•

mәsәlәnin hәll müddәtini
mәsәlәnin avtomatlaşdırılması sәviyyәsi
lokal şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini
әlaqә xәtlәri ilә ötürülәn verilәnlәrin keyfiyyәtini
qlobal şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini

210 Verilәnlәrin kompüterlә emalının mümkünlüyünün sәviyyәsi vә mәsәlәnin hәll prosesindә
insanın iştirak dәrәcәsi ... asılıdır.

•

kodlaşdırma sistemindәn
mәsәlәnin piyazi şәrhindәn
informasiya emalı sistemindәn
mәlmatı ötürәn kanalların keyfiyyәtindәn
tәtbiq edilәn kompüterdәn

211 Bütövlükdә sistemin işinin sәmәrәliliyi, elәcә dә alınan informasiya әsasında qәrar qәbl edilmәsi
zamanı insanın iştirak sәviyyәsi ilә müәyyәn edilәn avtomatlaşdırma sәviyyәsi ... asılıdır.

•

verilәnlәri ötürәn kanalların keyfiyyәtindәn
hәll edilәn mәsәlәlәrin formallaşdırılma sәviyyәsindәn
informasiyanın işlәnmәsi sistemindәn
tәtbiq edilәn kompüterlәrdәn
hesablama prosesinin tәşkilindәn

212 Hәll edilәn mәsәlәlәrin formal şәrh edilmәsi mәsәlәnin ...
әnәnәvi şәrhidir.
sözlә şәrhidir.

•

qrafik şәrhidir.
riyazi vә ya alqoritmik şәrhidir.
tәbii şәrhidir.

213 İnformasiya sisteminin hüquqi tәminatına: 1) hüquq sisteminin statusu; 2) heyәtin hüqq, vәzifә vә
mәsuliyyәti; 3) idarәetmә proseslәrinin ayrı ayrı növlәrinin hüquqi müddәaları; 4) informasiyanın
yaradılması, istifadә qaydaları vә s.

•

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

214 Hüquqi tәminatın tәrkibinә daxildir: 1) qannlar; 2) fәrmanlar; 3) qәrarlar; 4) әmrlәr; 5) tәlimatlar
vә digәr normativ sәnәdlәr.

•

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

215 İnformasiya sisteminin yadadılmasını, hüqqi statsunu, fәaliyyәtini müәyyәn edәn vә
informasiyanın alınması, çevrilmәsi vә istifadә edilmәsi qaydalarını reqlamentlәşdirәn hüquqi
normaların mәcmuyu ... tәşkil edir.

•

proqram tәminatını
tәşkilati tәminatı
texniki tәminatı
informasiya tәminatını
hüquqi tәminatı

216 informasiya sisteminin yaradılması vә istismarı proseslәrindә işçi heyәtin öz aralarında vә texniki
vasitәlәrlә qarşılıqlı әlaqәsini reqlamentlәşdirәn metodların vә vasitәlәrin mәcmuy ... tәşkil edir.

•

proqram tәminatını
texniki tәminatı
tәşkilati tәminatı
hüquqi tәminatı
informasiya tәminatını

217 Proqram vasitәlәrinin islәnib hazırlanması üçün tәrtib erilәn texniki sәnәdlәrә: 1) mәsәlәnin şәrhi;
2) alqoritmlәşdirmәnin mәqsәdi; 3) mәsәlәnin iqtisadiriyazi modeli; 4) mәsәlәnin hәlli nümunәlәri
daxildir.

•

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

218 Konkret informasiya sisteminin yaradılması üçün işlәnib hazırlanmış proqramlar ... daxildir.
ktlәvi xidmәt nәzәriyyәsi proqram tәminatına

•

•

xüssi proqram tәminatına
tәtbiqi proqram tәminatına
ümumsistem proqram tәminatına
riyazi proqramlaşdırma proqram tәminatına

219 Tәtbiqi proqramların yerinә yetirilmәsini tәşkil edәn sistem proqramların mәcmuyunu ... aid
etmәk olar. …

•

xüssi proqram mәhsullarına
ümumsistem proqram tәminatı vasitәlәrinә
piyazi statistika metodlarına
ktlәvi xidmәt nәzәriyyәsi metodlarına
riyazi proqramlaşdırma metodlarına

220 Ümumsistem proqram tәminatı vasitәlәri: 1) kompüterin fnksional imkanlarının
genişlәndirilmәsinә; 2) verilәnlәrin işlәnmәsi prosesinә nәzarәt edilmәsinә; 3) verilәnlәrin işlәnmәsi
prosesinin idarә edilmәsinә xidmәt edir.

•

3.0
1, 2, 3
1, 3
1, 2
2, 3

221 istifadәçilәrә yönәlik vә informasiya emalının tipik mәsәlәlәrinin hәlli üçün nәzәrdә tutulan
proqramlar kompleksi ... daxildir.

•

ktlәvi xidmәt nәzәriyyәsi metodlarına
ümumsistem proqram tәminatına
riyazi proqramlaşdırma metodlarına
xüssi proqram tәminatına
piyazi statistika metodlarına

222 Proqram tәminatının tәrkibinә: 1) ümumsistem proqram mәhsilları; 2) xüsusi proqram mәhsilları;
3) texniki sәnәdlәr daxildir.

•

1, 2
1, 2, 3
2.0
1.0
3.0

223 Riyzi tәminat vasitәlәrinә: 1) idarәetmә proseslәrini modellәşdirәn vasitәlәr; 2) nünunәvi
idarәetmә mәsәlәlәri; 3) riyazi proqramlaşdırma ; 4) riyazi ststistika; 5) kütәvi xidmmәn nәzәriyyәsi
vә s. metodları daxildir.

•

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

224 İnformasiya sisteminin mәqsәd vә vәzifәlәrinin rellaşdırılması, hәmçinin yexniki vasitәlәr
kompleksinin nomal işlәyә bilmәsi üçün nәzәrdә tutulan riyazi metodların, modellәrin, alqoritm vә
proqramların mәcmuyu ... tәşlik edir.

•

tәşkilati tәminatı
riyazi vә proqram tәminatını
informasiya tәminatını
hüqqi tәminatı
texniki tәminatı

225 Texniki vasitәlәr kompleksini: : 1) kompüterlәr; 2) informasiyanın yığılmas, toplanması,
işlәnmәsi, vә xaric edilmәsi qurğuları; 3) ötürmә qurğuları; 4) әlaqә xәtlәri vә s tәşkil edir.

•

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

226 informasiya sistemi ilә işlәmәk üçün texniki vasitәlәr kompleksi, hәmçinin hәmin vasitәlәr vә
texnoloji proseslәr üçün uyğun sәnәdlәr ... tәşkil edir.

•

informasiya tәminatını
texniki tәminatı
proqram tәminatını
riyazi tәminatı
tәşkilati tәminatı

227 İnformasiya tәminatını yaratmaq üçün: 1) informasiya sisteminin mәqsәdini, vәzifәsini vә
fnksiyasını başa düşmәk, 2) informasiyanın hәrәkәtini aydınlaşdırmaq, 3) sәnәd dövriyyәsi sistemini
tәkmillәşdirmәk, 4) tәsniflәşdirmә vә kodlaşdırma sistemlәrinin mövcd olması vә s. zәruridir.

•

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

228 Informasiya axınlarının sxemlәri: 1) informasiyanın hәrәkәt marştutunu, 2) onun hәcmini, 3) ilkin
informasiyanın yarandığı yeri, 4) nәticә informasiyanın istifadә edildiyi yeri әks etdirir.

•

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

229 Unifikasiya edilmiş sәnәdlәşmә sistemi: 1) dövlәt, 2) respublika, 3) sahә, 4) region sәviyyәsindә
yaradılır.

•

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

230 Informasiya tәminatı: 1) informasiyanın tәsnifatı vә kodlaşdırılmasının vahid sistemi, 2)
unifikasiya edilmiş sәnәdlәşmә sistemi, 3) informasiya sellәri sxemi, 4) verilәnlәr bazasınin
qurulması metodologiyasıdır.

•

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

231 İnformasiya tәminatı alt sisteminin tәyinatı ... ibarәtdir.

•

verilәnlәr baasının yaradılması metodikasını müәyyәn etmәkdәn
idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün etibarlı informasiyanın vaxtında formalaşdırılması vә
verilmәsindәn
unifikasiya edilmiş sәnәdlәşmә sistemi formalaşdırmaqdan
vahid klassifikasiya sistemi formalaşdırmaqdan
informasiya sellәri sxemini formalaşdırmaqdan

232 Adәtәn informasiya sistemi: 1) informasiya, 2) texniki, 3) riyazi vә proqram, 4) tәşkilati, 5)
hüquqi tәminat alt sistemlәrindә ibarәt olur.

•

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

233 İxtiyari informasiya sisteminin strukturu ... kimi tәqdim edilә bilәr.

•

idarәedici heyәt
tәminat alt sistemlәrinin mәcmuyu
texniki vasitәlәrin mәcmuyu
kopütrlәrin mәcmuyu
kommunikasiya vasitәlәrinin mәcmuyu

234 Informasiya sisteminin strukturunu ... tәşkil edir.

•

idarәedici heyәt
onun alt sistemlәr
texniki vasitәlәr
kompüterlәr
kommunikasiya vasitәlәri

235 Informasiya sistemini yaratmaq vә ondan istifadә edә bilmәk üçün onun: 1) strktrunu, 2)
fnksiyalarını, 3) tәşkilini, 4) idarәetmәnin vә qәbul edilәn qәrarların mәqsәdini, 5) kompüter
texnologiyasının imkanlarını bilmәk zәruridir.

•

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

236 informasiya sisteminin işini tәmin edәn proseslәri şәrti olaraq aşağıdakı bloklara aid etmәk olar:
1) informasiyanin daxil edilmәsi; 2) emalı; 3) xaric edilmәsi; 4) әks әlaqә.

•

1, 4
2, 3, 4
1, 2

•

1, 2, 3, 4
3, 4

237 Informasiya sisteminin inkişafının dördüncü mәrhәlәsi ... әhatә edir.

•

2000 ci ildәn sonrakı dövdü
19501960cı illәri
19701980ci illәri
19601970ci illәri
19802000ci illәri

238 Informasiya sisteminin inkişafının üçüncü mәrhәlәsi ... әhatә edir.

•

2000 ci ildәn sonrakı dövdü
19802000ci illәri
19501960cı illәri
19701980ci illәri
19601970ci illәri

239 Informasiya sisteminin inkişafının ikinci mәrhәlәsi ... әhatә edir.

•

19802000ci illәri
19501960cı illәri
2000 ci ildәn sonrakı dövdü
19701980ci illәri
19601970ci illәri

240 Informasiya sisteminin inkişafının birinci mәrhәlәsi ... әhatә edir.

•

19701980ci illәri
19601970ci illәri
2000 ci ildәn sonrakı dövdü
19802000ci illәri
19501960cı illәri

241 Müasir dövrdә Infomasiya sisteminin tәtbiqi, informasiya emalı üçün ... nәzәrdә tutur.

•

әsas texniki vasitә kimi lokal şәbәkәdәn istifadәni
әsas texniki vasitә kimi telekommnikasiya sistemindәn istifadәni
әsas texniki vasitә kimi skanerdәn istifadәni
әsas texniki vasitә kimi planşetlәrdәn istifadәni
әsas texniki vasitә kimi kompüterdәn istifadә edilmәsini

242 qarşıya qoylan mәqsәdә çatmaq üçün informasiyanın saxlanması, işlәnmәsi, verilmәsi üçün
istifadә edilәn vasitәlәrin, metodların vә heyәtin qarşılıqlı әlaqәli mәcmuyu ... adlanır.

•

lokal şbәkә
telekommunikasiya sistemi
kompüter sistemi
informasiya sistemi
qlobal şәbәkә

243 Infomayiya sistemi (İS) informasiyanın: 1) yığılmasını; 2) saxlanmasını; 3) emalını; 4) axtarışını
5) verilmәsini tәmin edir.
2, 5

•

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

244 İnformasiya sisteminin әsas mәqsәdi ...

•

verilәnlәrin emal edilmәsidir.
informasiyanı ötürmәkdir.
mәhsul istehsal etmәk vә ya xidmәt göstәrmәkdir.
mәhsul vә ya peşәkar informasiya istehsalıdır.
peşәkar informasiya isytehsalıdır.

245 Telekommunikasiya sisteminin әsas mәqsәdi ...

•

mәhsul vә ya peşәkar informasiya istehsalıdır.
informasiyanın ötürülmәsidir.
mәhsul istehsal etmәk vә ya xidmәt göstәrmәkdir.
peşәkar informasiya isytehsalıdır.
verilәnlәrin emal edilmәsidir.

246 Kompüterin әsas mәqsәdi ...

•

mәhsul istehsal etmәk vә ya xidmәt göstәrmәkdir.
verilәnlәrin emal edilmәsidir.
mәhsul vә peşәkar informasiya istehsalıdır.
informasiyanı ötürmәkdir.
peşәkar informasiya isytehsalıdır.

247 Firmanın әsas mәqsәdi ...

•

әmtәә vә peşәkar informasiya istehsalıdır.
peşәkar informasiya istehsalıdır.
verilәnlәri emal etmәkdir.
informasiyanı ötürmәkdir.
mәhsul istehsal etmәk vә ya xidmәt göstәrmәkdir.

248 1) İnsan; 2) Firma; 3) Kompüter; 4) Telekomumnikasiya sistemi; 5) İnformasiya sistemi kimi
anlayışlardan hansını sistem hesab etmәk olar?

•

3, 4, 5
1, 2, 3
только 4 и 5.
1, 5
1, 2, 3, 4, 5

249 Sistem deyәndә … nәzәrdә tutulur

•

tәkcә böyük vә orta obtektlәrin mәcmyu
tәkcә vahid tam hesab edilәn orta obyektlәr
tәkcә vahid tam hesab edilәn böyük obyektlәr
hәm bütöv, hәm dә qarşıya qoylan mәqsәdә nail olmaq üçün birlәşdirilmiş müxtәlif elementlәrin
mәcmuyundan ibarәt olan ixtiyari obyekt
informasiya emalı ilı әlaqәli olan obyektlәr

250 Informasiya sistemlәri vә texnologiyalarından: 1) istehsal; 2) idarәetmә; 3) maliyyә; 4) qeyri

istehsal sahәlәrundә daha çox istifadә edilir.

•

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

251 Müasir dövrdә informasiya ... hesab edilir.

•

istehsalla bağlı iş sferası
maliyyә ilә bağlı iş sferası
bürokratik iş sferası
seçilәn iş sferası
cәniyyәtin inkişafının әsas resrslarından biri

252 Әvvәllәr informasiya … hesab edilirdi.

•

cәmiyyәtin inkişafının strateji resursu с
cәniyyәtin inkişafının әsas resrslarından biri
maliyyә resursu
maddi resrs
bürokratik iş sferası

253 Hansı sksnerlәri xarici görünüşcә fotoböyüdücünü xatırladır?

•

Әl.
Proyeksiya
Planşet.
Yrımavtomat.
Diyircәkli.

254 Hansı skanerlәrdә original skanerlәşdirmә başlığına nәzәrәn avtomatik hәrәkәt etdirilir?

•

Yrımavtomat.
Diyircәkli.
Әl.
Planşet.
Proyeksiya

255 Hansı skanerlәrdә skanerlәşdirmә başlığı originala nәzәrәn avtomatik hәrәkәt edir?

•

Avtomatik.
Planşet.
Proyeksiya
Әl.
Diyircәkli.

256 Hansı skanerlәrin qabaritlәri (ölçülәri) kiçik vә qiymәti az olur?

•

Diyircәkli skanerlәrin.
Matris skanerlәrin.
Proyeksiya skanerlәrinin.
Әl sknerlәrinin.
Planşet skanerlәrin.

257 Konstruksiya baxımından: 1) әl; 2) şırnaq; 3) matris; 4) Planşet; 5) diyircәkli; 6) proyeksiya
sknerlәri mövcddur.

•

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

258 hansı xarici qurğular informasiyanı kağız sәnәddәn bilavasitә kompüterә daxil etmәk üçün
istifadә edilir?

•

Şәbәkә Webkameraları.
Skanerlәr.
Pәqәmsal kameralar.
Planşetlәr.
Webkameralar.

259 Hansı xarici qurğularda tәsvirin elektroqrafik formalaşdırılması üsulndan istifadә edilir?

•

Әl skanerlәrindә.
Lazer printerlәrdә.
Şırnaq printerlәrdә.
Termoprinterlәrdә.
Matris printerlәrdә.

260 Şırnaq printerlәrin çap başlığında ... ucluqlar yerlәşә bilәr.

•

1dәn 9a qәdәr
12dәn bir neçә on minә qәdәr
4dәn 12yә qәdәr
6da 64ә qәdәr
3dәn 10a qәdәr

261 Şırnaq printerlәrin çap başlığında adәtәn ... ucluqlar yerlәşir.

•

6lan 64ә qәdәr
12dәn 64ә qәdәr
3dәn 10a qәdәr
1dәn 9a qәdәr
4dәn12yә qәdәr

262 1) 9, 2) 18, 3) 24, 4) 36, 5) 48iynәli matris printerlәr daha geniş yayılmışdır.

•

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

263 Matris printerlәr: 1) 9 iynәli; 2) 16 iynәli; 3) 18 iynәli; 4) 21 iynәli; 5) 24 iynәli olur.

•

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

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

264 Printerlәr bir birindәn: 1) rәngli olmasına, 2) simvolları formalaşdırma üsluna, 3) tәsir prinsipinә,
4) çap üsulna, 5) sәtrlәrin formalaşdırılmasina görә fәrqlәnir.

•

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

265 Videokontroller ...

•

virtual qrğdr.
sistemdaxili qurğudur.
әksetdirmә qurğusudur.
yaddaş qurğusudr.
köçürmә qurğusudr.

266 Videoterminal ... ibarәtdir.

•

vedeomonitor, videokontroller vә vebkameradan
vedeomonitordan (displeydәn) vә videokontrollerdәn
videokontroller vә videokameradan
videokontroller vә kinoskopdan
vedeomonitor, videokontroller vә videokameradan

267 Fnksional düymәlәr...

•

kusor idarә etmәklә bahәm rәqәm verilәnlәri daxil etmәkmәtnә ekranda baxmaq vә redaktә etmәk üçün dә
istifadә edilә bilәr.
servis proqramlarda idarәetmә düymәlәri kimi istifadә edilir.
mәtn vә әdәdlәri daxil etmәyә xidmәt edir.
registri dәyişdirmәk, proqramın işini dayandırmaq, ekranın mәzmnnu çap etmәk ӘSni yenidın yüklәmәk vә s.
üçün istifadә edilir.
mәtn verilәnlәri daxil etmәk üçün istifadә edilir.

268 Xüssi idarәetmә düymәlәri ...

•

mәtn verilәnlәri daxil etmәk üçün istifadә edilir.
registri dәyişdirmәk, proqramın işini dayandırmaq, ekranın mәzmnnu çap etmәk, ӘSni yenidәn yüklәmәk vә
s. üçün istifadә edilir.
mәtn vә әdәdlәri daxil etmәyә xidmәt edir.
servis proqramlarda idarәetmә düymәlәri kimi istifadә edilir.
kusor idarә etmәklә bahәm rәqәm verilәnlәri daxil etmәkmәtnә ekranda baxmaq vә redaktә etmәk üçün dә
istifadә edilә bilәr.

269 Kursoru idarә edәn düymәlәr ...

•

mәtn vә әdәdlәri daxil etmәyә xidmәt edir.
mәtn verilәnlәri daxil etmәk üçün istifadә edilir.
kusor idarә etmәklә bahәm rәqәm verilәnlәri daxil etmәk, mәtnә ekranda baxmaq vә redaktә etmәk üçün dә
istifadә edilә bilәr.
registri dәyişdirmәk, proqramın işini dayandırmaq, ekranın mәzmnnu çap etmәk ӘSni yenidın yüklәmәk
üçün istifadә edilir.
servis proqramlarda idarәetmә düymәlәri kimi istifadә edilir.

270 Hәrfrәqәm düymәlәri...

•

krsorn idarә edilmәsi üçün isrifadә edilir.
hәrflәrin vә rәqәmlәrin daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulub.
regisrtin dәyişdirilmәsi, proqramın işinindayandırılması üçün istifadә edilir.
krsorn idarә edilmәsi,mәtnin daxil edilmәsi vә registrin dәyişdirilmәsi üçün istifadә edilir.
servis proqramlarda idarәetmә düymәlәri kimi istifadә edilir.

271 klaviatura düymәlәrini aşağıdakı qruplara bölmәk olar: 1) hәrfrәqәm düymәlәri, 2) krsoru idarә
edәn düymәlәr, 3) xüssi idarәetmә düymәlәri, 4) funksional düymәlәr.

•

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

272 Klaviaturanın kömәyi ilә FKya: 1) verilәnlәr, 2) әmrlәr, 3) idarәedici tәsirlәr daxil edilir, 4)
verlәnlәrin әlaqә kanalları ilә ötürülmәsi, 5) proqramların yerinә yetirilmәsi hәyata keçirilir.

•

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

273 Әsas xarici qurğlara: 1) klaviatura; 2) OYQ; 3) videoterminal qurğular; 4) DYQ; 5) printerlәr; 6)
skanerlәr aid edilir.

•

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

274 Kәsilmәlәr kontrolleri: 1) kәsilmә sorğusunu qәbul edir; 2) sorğunun prioritet sәviyyәsini
müәyyәnlәşdirir; 3) MP a kәsilmә siqnalı verir; 4) MP carı proqramın yerinә yetirilmәsini
müvәqqәti dayandırır vә i.a.

•

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

275 Girişçıxış soprosessoru:1) girişçıxış әmәliyyatlarını sürәtlәndirir; 2) MPu girişçıxış
әmәliyyatlarını yerinә yetirmәkdәn azad edir; 3) yaddaşa birbaça müraciәt rejimini reallaşdırır.

•

2, 3
1, 2, 3
2.0
1.0
3.0

276 Yaddaşa birbaşa müraciәt kontrolleri ...

•

MPu xarici qurğuları idarә etmәkdәn azad edir.
mikroprosessoru maqnit diski yığıcılarının birbaşa idarә edilmәsindәn azad edir.
MPu displeyi idarә etmәkdәn azad edir.
MPu printeri idarә etmәkdәn azad edir.
MPu mausu idarә etmәkdәn azad edir.

277 Riyazi soprosessor: 1) sürüşkәn vergüllü әdәdlәrlә әmәliyyatları sürәtlәndirmәk; 2) transendent;
3) triqonometrik fnksiyaları hesablamaq üçün tәtbiq edilir; 4) öz әmrlәr sistemi olur; 5) әsas MPla
paralel işlәyir.

•

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

278 FKnın sistem şininә vә mikroprosessoruna: 1) riyazi soprossessor; 2) yaddaşa birbaşa müraciәt
kontrolleri; 3) girişçıxış soprosessoru; 4) kәsilmәlәr kontrolleri vә i.a. qoşula bilәr.

•

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

279 Nitq çıxış qurğularına: rәqәm kodlarını 1) sözlәrә; 2) hәrflәrә çevirәn qurğular; 3) sәsucaldanlar;
4) sәs sintizatorlar daxildir.

•

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

280 Rabitә vә telekommunikasiya qurğularından: 1) cihazlarla; 2) digәr avtomatlaşdrma vasitәlәri ilә
әlaqә yaratmaq; 3) FKnı әlqә kanallarına; 4) digәr EHMlәrә; 5) hesablama şәbәkәsinә qoşmaq üçün
istifadә edilir.

•

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

281 1) tәsviri pero ilә çәkәn vektor plotterlәr; vә rastr: 2) termoqrafik; 3) elektrostatik; 4) şırnaq; 5)
lazer plotterlәr olur.

•

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

282 Çıxış qurğularına: 1) Printerlәr, 2) qrafçәkәn (plotter), 3) displey, 4) skanerlәr, 5) qrafik planşetlәr
aiddir.

•

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

283 Daxiletmә gurgularına: 1) klaviatura, 2) qrafik planşetlәr, 3) skanerlәr, 4) manipulyatorlar, 5)
sensor ekranlar daxildir.

•

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

284 Videomonitor (displey) ...

•

tәlәffüz edilәn hәrflәri vә sözlәri kodlaşdıran qurğudur.
kompüterә daxil edilәn vә kompüterdәn xarıc edilәn informasiyanı әks etdirmәk üçün nәzәrdә tutulan qurğudr.
çıxış informasiyanı әks etdirәn qurğudur.
giriş informasiyanı әks etdirәn qrğudr.
tәlәffüz edilәn hәrflәri vә sözlәri tanıyan qurğudur.

285 Dialoq vasitәlәrinin tәrkibinә: 1) videomonitorlar, 2) pult yazı makinası, 3) qrafik planşetlәr, 4)
MDQ, 5) nitq girişçıxış qurğuları daxildir.

•

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

286 Tәyinatına görә xarici qurğuların aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir:1) xarici yaddaş, 2) dialoq
vasitәlәri, 3) girış qurğuları, 4) çıxış qurğuları, 5) rabitә vә telekommunikasiya qurğularıı.

•

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

287 Kompüterin istifadәçilәrlә, idarәetmә obyektlәri ilә, digәr kompüterlәrlә qarşılıqlı әlaqәsini ...
tәmin edir.

•

elektron cәdvәl
xarici qurğular
DYQ
OYQ
taymer

288 Fayl ...

•

OYQda informasiya yerlәşәn minimal sahәdir.
verilәnlәr massivinin xarici yaddaşda saxlanması üçün nәzәrdә tutulan adlandırılmış oblastdır.
maqnit diskindә cığırın bir sektorudur.

diskdә informasiya yerlәşәn minimal sahәdir. .
DYQda informasiya yerlәşәn minimal vahiddir.

289 Klaster …

•

mәtn elementidir.
diskdә informasiya yerlәşәn minimal vahid (sahә) dir.
DYQda informasiya yerlәşәn minimal sahәdir.
OYQda informasiya yerlәşәn minimal sahәdir.
adlandırılmış xarici yaddaş sahәsidir.

290 MD cığırının bir sektorunda: 1) 128, 2) 256, 3) 512, 4) vә ya 1024 байт yerlәşә bilәr.

•

1, 4
1, 2, 3, 4
3.0
2, 3
4.0

291 MDdә cığırların sayı, onların informasiya tutmu: 1) MD tipindәn; 2) konstruksiyasından; 3)
maqnit başlığın; 4) maqnit örtüyün keyfiyyәtindәn asılıdır.

•

3.0
1, 2, 3, 4
3, 4
2, 3
4.0

292 Kiçik ölçülü disklәr: 1) kiçik hәcmә; 2) böyük hәcmә; 3) qısa müraciәt müddәtinә; 4) uzun
müraciәt müddәtinә; 5) daha yüksәk etibarlılığa; 6) uzun müddәtli davamlılığa malik olur.

•

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

293 Maqnit disklәri: 1) sәrt; 2) çevik; 3) optimal; 4) dәyişdirilә bilәn; 5) FKya qraşdırılmış ola bilir.

•

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

294 Geniş yayılmış yaddaş qrğularına: 1) sәrt MDY; 2) optik disdlәr; 3) planşetlәr; 4) skanerlәr;:5)
kompakt disklәr; 6) fleş kartlar vә s. daxildir.

•

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

295 Xarici yaddaş FKnın xarici qrğularına aiddir vә ondan ...

•

ixtiyari informasiyanın qısa müddәtli saxlanması üçün istifadә edilir.
ixtiyari informasiyanın uzun müddәt saxlanması üçün istifadә edilir.
rәqәm informasiyanın uzun müddәt saxlanması üçün istifadә edilir.
mәtn informasiyanın uzun müddәt saxlanması üçün istifadә edilir.
rәqәm informasiyanın qısa müddәtli saxlanması üçün istifadә edilir.

296 Struktur etibarilә OYQ ...

•

hәr biri 16 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarәtdir.
hәr biri 1 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarәtdir.
hәr biri 4 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarәtdir.
hәr biri 2 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarәtdir.
hәr biri 8 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarәtdir.

297 FLASHyaddaş …

•

yenidәn proqramlaşdırıla bilmәyәn enerji asılılığı olan qurğudur. ..
yarımdaimi, yenidәn proqramlaşdırıla bilәn yaddaş qurğsudur.
yenidәn proqramlaşdırıla bilmәyәn yarım daimi yaddaş qrğusudur.
yenidәn proqramlaşdırıla bilmәyәn daimi yaddaş qrğusudur.
enerji asılılığı olan qurğudur.

298 DYQna informasianın yazılması ...

•

digәr kompüterlә mümkündür.
kompüterlә birbaşa deyil, laboratoriya şәraitindә mümkündür.
maqnit diskindәn istifadә ilә mümkündür.
klaviatradan istifadә ilә mümkündür.
planşetdәn istifadә ilә mümkündür.

299 Daimi yaddaş qurğusu (DYQ) ...

•

әmәliyyat sisyeminin yüykәmә proqramları üçün istifadә edilir.
enerji asılılığı olmayan qrğudur.
operatib mәlmatları saxlamaq üçün istifadә edilir.
enerji asılılığı olan qrğudur.
test proqramları üçün istifadә edilir.

300 Daimi yaddaş qrğusu (DYQПЗУ vә ya ROM) ...

•

FKnın qrğlarının test proqramları üçün istifadә edilir.
dәyişmәyәn (sabit) proqram vә arayış inrormasiyanın saxlanmasına xidmәt edir.
tәkcә sabit arayış informasiya üçün istifadә edilir.
tәkcә proqramların saxlanması üçün istifadә edilir.
әmәliyyatda iştirak edәn verilәnlәri formalaşdırır.

301 Әsas yaddaş (ӘY) ... yaddaş qrğusndan ibarәtdir.

•

bir neçә növ
iki növ
dörd növ
üç növ
beş növ

302 Әsas yaddaş ... nәzәrdә tutulmuşdr.

•

kәnar tәkilatlar haqqında informasiyanı saxlamaq üçün
daimi, arayış informasiyanı vә proqramı saxlamaq üçün
daimi informasiya vә proqramı saxlamaq üçün
informasiyanın saxlanması vә maşının digәr blokları ilә operativ informasiya mübadilәsi aparmaq üçün
dәyişkәn vә arayış informasiyanı saxlamaq üçün

303 Sistem şinlә xarici qurğular arasında informasiya mübadilәsi ... istifadә edilmәklә yerinә yetirilir.

•

UNICODEkoddan
ASCIIkoddan
КОИ8koddan
КОИ7koddan
ГОСТkoddan

304 Sistem şinin idarә edilmәsi ... vaitәsilә hәyata keçirilir.

•

girişçıxış qyrğusu
mikroprosessorla ya birbaşa, ya da şin kontrolleri
daimi yaddaş
operativ yaddaş
xarici yaddaş

305 Bütün bloklar, bir qәdәr dәqiq desәk onların girişçıxış portları şinә ... birlәşdirilir

•

printerlә
bilavasitә vә ya kontrollerlәrlә (adapterlәrlә)
daimi yaddaş vasitәsilә
operativ yaddaş vasitәsilә
xarici yaddaş vasitәsilә

306 Sistem şin informasiyanın neçә istiqamәtdә ötürülmәsini tәmin edir?

•

Bir
Üç
Beş
Dörd
İki

307 Qidalandırma şini ...

•

yaddaşın müxtәlif uzunluğa malik olan yüksәk sürәtli oyuqlarıdır.
fәdi kompüterin bütün bloklarının elektrik enerjisi sisteminә qoşulmasını tәmin edәn qoşma sxemi vә naqildәn
ibarәtdir.
verilәnlәrin formalaşdirilmasına xidmәt edir.
elektrik implslsrı addıcıllığı generasiya edir.
informasiyanın qısa müddәtli saxlanmasına vә verilmәsinә xidmәt edir.

308 Tәlimat (әmr) kod şini ...

•

elektrik implslsrı addıcıllığı generasiya edir.
tәlimatların maşının bütün bloklarına önürülmәsini tәmin edәn qoşma sxemi vә naqildәn ibarәtdir.
informasiyanın qısa müddәtli saxlanmasına vә verilmәsinә xidmәt edir.
yaddaşın müxtәlif uzunluğa malik olan yüksәk sürәtli oyuqlarıdır.
verilәnlәrin formalaşdirilmasına xidmәt edir.

309 Ünvan kod şini ...

•

yaddaşın müxtәlif uzunluğa malik olan yüksәk sürәtli oyuqlarıdır.
OY oyğunun vә ya xarici qurğunun girişçıxış portunun ünvan kodunun bütün mәrtәbәlәrini paralel ötürәn
qoşma sxemindәn vә naqildәn ibarәtdir.
elektrik implslsrı addıcıllığı generasiya edir.
informasiyanın qısa müddәtli saxlanmasına vә verilmәsinә xidmәt edir.
bütün blokların elektrik enerjisi ilә tәchiz etmә sisteminә qoşulmasını tәmin edir. .

310 Verilәnlәrin kod şini ...

•

әmәliyyatda iştirak edәn oyqların ünvanını formalaşdırır.
operandın rәqәm kodunun (maşın sözünün) bütün mәrtәbәlәrini paralel ötürmәk üçün zәruri olan qoşma
sxemindәn vә naqildәn ibarәtdir.
tәlimatların maşının bütün bloklarına önürülmәsini tәmin edәn qoşma sxemi vә naqildәn ibarәtdir.
OY oyğunun vә ya xarici qurğunun girişçıxış portunun ünvan kodunun bütün mәrtәbәlәrini paralel ötürmәk
üçün zәruri olan qoşma sxemindәn vә naqildәn ibarәtdir.
fәdi kompüterin bütün bloklarının tlektrik enerjisi ilә tәchiz etmә sisteminә qoşulmasını tәmin edәn qoşma
sxemi vә naqildәn ibarәtdir.

311 Sistem şini özündә: 1) verilәnlәrin kod şinini; 2) ünvan kod şinini; 3) tәlimat (әmr) kod şinini; 4)
qidalandırma şinini; 5) idarәetmә sinini birlәşdirir.

•

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

312 Sistem şini ...

•

elektrik implslsrı ardıcıllığı generasiya edir.
oyuqların ünvanını formalaşdırır.
kompüterin bütün qurğlarının öz aralarında qoşulmasını vә әlaqәlәndirilmәsini tәmin edәn әsas interfeys
sistemidir.
FKnın digәr qurğlarının mikroprosessora qoşulmasını reallaşdırır.
informasiyanın qısa müddәtli saxlanması, yazılması vә verilmәsinә xidmәt edir.

313 Takt impuls generatoru ...

•

yaddaşın müxtәlif uzunluğa malik olan yüksәk sürәtli oyuqlarıdır.
elektrik implslsrı ardıcıllığı generasiya edir.
FKnın digәr qurğlara qoşulmasıni reallaşdırır.
mikroprosessora FKnın digәr gurğularını qoşmağa imkan verir.
oyuqların ünvanını formalaşdırır.

314 Girişçıxış portu ...

•

takt impulsları generasiya edir.
mikroprosessora FKnın digәr gurğularını qoşmağa imkan verәn qoşma aparaturasıdır.
informasiyanın qısa müddәtli saxlanması, yazılması vә verilmәsinә xidmәt edir.
oyuqların ünvanını formalaşdırır.
elektrik implslsrı ardıcıllığı yaradır.

315 İntefreys ...

•

oyuqların ünvanını formalaşdırır.
kompüterin qurğularının sәmәrәli qarşılıqlı әlaqәsini tәmin etmәk üçün onlanın qoşulmasını vә
әlaqәlәndirilmәsini tәmin edәn vasitәlәrin mәcmyudur.

informasiyanın qısa müddәtli saxlanması, yazılması vә verilmәsinә xidmәt edir.
yaddaşın müxtәlif uzunluğa malik olan yüksәk sürәtli oyuqlarıdır.
takt impulsları generatorudur.

316 Mikroprosessorun interfeys sistemi ...

•

әmәliyyatda iştirak edәn verilәnlәri formalaşdırır.
FKnın digәr qrğulara qoşulmasını vә onlarla әlaqәsini reallaşdırır.
yaddaşın müxtәlif uzunluğa malik olan yüksәk sürәtli oyuqlarıdır.
elektrik impulslsrı ardıcıllığı yaradır.
sәmәrәli qarşılıqlı әlaqәnin tәmin edilmәsi üçün birlәşdirmә vasitәlәrinin mәcmuyudr.

317 Mikroprosessor yaddaşın registrlәri ...

•

maşının bütün bloklarına idarәetmә siqnalları verir.
yaddaşın müxtәlif uzunluğa malik olan yüksәk sürәtli oyuqlarıdır.
mikroprosessora digәr qurğları qoşan aparat vasitәsidir.
sәmәrәli qarşılıqlı әlaqәnin tәmin edilmәsi üçün birlәşdirmә vasitәlәrinin mәcmuyudr.
elektrik implslsrı ardıcıllığı yaradır.

318 Kompüterin mikroprosessor yaddaşı

•

FKnın digәr qurğularına qoşulmanı vә әlaqәni reallaşdırır.
registrlәr üzәrindә qrulr vә maşımın yüksәk sürәtinin tәmin edilmәsi üçün istifadә edilir.
maşının bütün bloklarına idarәetmә siqnalları verir.
hesabi vә simvol informasiya üzәrindә hesabmәntiq әmәllәrini yerinә yetirir.
әmәliyyatda iştirak edәn verilәnlәri formalaşdırır.

319 Mikroprosessor yaddaşı ...

•

maşının bütün bloklarına idarәetmә siqnalları verir.
bilavasitә maşının yaxın iş taktlarında istifadә edilәn informasiyanın qısa müddәtli saxlanması, yazılması vә
verilmәsinә xidmәt edir.
informasiyanın qısa müddәtli saxlanmasına xidmәt edir.
FKnın digәr qurğularına qoşulmanı vә әlaqәni reallaşdırır.
hesabi vә simvol informasiya üzәrindә hesabmәntiq әmәllәrini yerinә yetirir.

320 Hesab–mәntiq qurqusu ...

•

FKnın digәr qurğularına qoşulmanı vә әlaqәni reallaşdırır.
hesabi vә simvol informasiya üzәrindә hesabmәntiq әmәllәrini yerinә yetirir.
әmәliyyatda iştirak edәn verilәnlәri formalaşdırır.
maşının bütün bloklarına idarәetmә siqnalları verir.
informasiyanın qısa müddәtli saxlanmasına xidmәt edir.

321 İdarәetmә qurğusu: 1) idrәitmә siqnalları formalaşdırır, 2) verir, 3) oyuqların ünvanını müәyyәn
edir, 4) hesab, 5) mәntiq әmәliyyatlarını yerinә yetirir.

•

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

322 Mikroprosessorun tәrkibinә: 1) idarәetmә qurğsu (İQ): 2) hesab–mәntiq qurqusu (HMQ); 3)
mikroprosessor yaddaşı (MPY); 4) BIOS; 5) mikroprosessorun interfeys sistemi; 6) girişçıxış portu

daxildir.

•

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

323 Mikroprosessor: 1) FKnın yardımçi blokudur; 2) FKnın әsas blokudur; 3) kompüterin bütün
digәr bloklarının işini idarә edir; 4) hesab; 5) mәntiq әmәliyyatlarını yerinә yetirir.

•

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

324 FKnın üstün cәhәtlәrinә: 1) ucuz olması, 2) әlahiddә olması, 3) çevik arxitektra, 4) әmәliyyat
sistemi vә proqram tәminatı ilә işin rahat olması, 5) yüksәk etibarlılıq aiddir.

•

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

325 Kompüterin strukturu (quruluşu) ...

•

ona daxil olan tәşkiledicilәrin qarşılıqlı әlaqә vә iş prinsipidir.
ona daxil olan tәşkiledicilәrin tәrkibidir.
ona daxil olan bәzi tәşkiledicilәrin tәrkibi vә qarşılıqlı әlaqә qaydasıdır.
ona daxil olan tәşkiledicilәrin qarşılıqlı әlaqә qaydalarını vә prinsiplәrini müәyyәn edәn modeldir.
ona daxil olan tәşkiledicilәrin iş prinsipidir.

326 Kompüterin әlavә fnksiyaları: 1) informasiyanın emalını, 2) saxlanmasını, 3) istifadәçi ilә
dialoqu, 4) yüksәk etibarlılığı tәmin edir.

•

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

327 Kompüterin әsas funksiyası vә tәyinatı ...

•

aralıq vә son yekunları hesablamaqdan ibarәtdir.
verilәnlәr üzәrindә mәntiq әmәliyyatlarını yerinә yetirmәkdәn ibarәtdir.
informasiyanı emal etmәk vә saxlamaqdan, xarici qurğularla informasiya mübadilәsini tәmin etmәkdәn
ibarәtdir.
verilәnlәrin çeşidlәnmәsini vә birlәşdirilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir.
әdәdlәr üzәrindә hesab әmәllәrini yerinә yetirmәkdәn ibarәtdir.

328 Kompüterin arxitektutasını müәyyәn edәrkәn diqәt әsasәn ...
baza girişçıxış sisteminә verilir.
proqramlaşdırma sisteminә verilir.

•

kompüterin qabarit ölçülәrinә verilir.
kompüterin çәkisinә qabaritinә verilir.
kompüterin strukturuna vә funksional imkanlarına verilir.

329 Kompüterin arxitektrası...

•

adәtәn onun kompüter üçün әhәmiyyәtli olan xassәlәrinin mәcmuyu ilә müәyyәn edilir.
adәtәn onun qlobal şәbәkә üçün әhәmiyyәtli olan xassәlәrinin mәcmuyu ilә müәyyәn edilir.
adәtәn onun kodlaşdırma sistemi üçün әhәmiyyәtli olan xassәlәrinin mәcmuyu ilә müәyyәn edilir.
adәtәn onun lokal şәbәkә üçün әhәmiyyәtli olan xassәlәrinin mәcmuyu ilә müәyyәn edilir.
adәtәn onun istifadәçi üçün әhәmiyyәtli olan xassәlәrinin mәcmuyu ilә müәyyәn edilir.

330 Dәyişkәn zuznluqlu sahәlәr ...

•

1dan 4 bayta qәdәr ixtiyari ölçüyә malik ola bilәr, lakin hökmәn tam sayda bayta bәrabәr olmalıdır.
0dan 255 bayta qәdәr ixtiyari ölçüyә malik ola bilәr, lakin hökmәn tam sayda bayta bәrabәr olmalıdır.
1dan 16 bayta qәdәr ixtiyari ölçüyә malik ola bilәr, lakin hökmәn tam sayda bayta bәrabәr olmalıdır.
0dan 256 bayta qәdәr ixtiyari ölçüyә malik ola bilәr, lakin hökmәn tam sayda bayta bәrabәr olmalıdır.
1dan 250 bayta qәdәr ixtiyari ölçüyә malik ola bilәr, lakin hökmәn tam sayda bayta bәrabәr olmalıdır.

331 İkiqat sözün uzunluğu nә qәdәrdir?

•

4 бит
8 байт.
8 бит.
2 байта.
4 байта

332 Sözün uzunluğu nә qәdәrdir?

•

8 бит.
1 байт
2 бита
2 байта
4 бит

333 Yarımsözün uzunluğu nә qәdәrdir?

•

2 байта.
8 байт.
16 бит.
4 байта
8 бит.

334 İkilikonluq say sistemindә onluq rәqәmlәr ...

•

bir neçә ikilik rәqәmlә kodlaşdırılır.
iki ikilik rәqәmlә kodlaşdırılır.
üç ikilik rәqәmlә kodlaşdırılır.
dörd ikilik rәqәmlә kodlaşdırılır.
beş ikilik rәqәmlә kodlaşdırılır.

335 ikilikonluq say sistemindәn ...
hesablama alqoritmi çox mürәkkәb omayanda istifadә edilir.
әsasәn diqәtin, maşının quruluşunun sadә olmasına verilәndә istifadә edilir

•

әsasәn diqәtin, maşının quruluşunun sadә olmasına verilmәyәndә istifadә edilir.
әsasәn diqәtin, maşının quruluşunun sadә olmasına deyil, istifadәçilәrin daha rahat işlәyә bilmәlәrinә
verilәndә istifadә edilir.
hesablama alqoritmi kifayәt qәdәr mürәkkәb olanda istifadә edilir.

336 Sürüçkәn vergüllü formatda әdәdin işarәsi adәtәn ...

•

onluq rәqәmlә kodlaşdırilir vә bu zaman 1 kodu ilә «+» işarәsi, 1 kod ilә «» işarәsi әks etdirilir.
ikilik rәqәmlә kodlaşdırilir vә bu zaman 0 kodu ilә «+» işarәsi, 1 kod ilә «» işarәsi әks etdirilir.
onaltılıq rәqәmlә kodlaşdırilir vә bu zaman 1 kodu ilә «+» işarәsi, 2 kod ilә «» işarәsi әks etdirilir.
sәkkizlik rәqәmlә kodlaşdırilir vә bu zaman 1 kodu ilә «+» işarәsi, 3 kod ilә «» işarәsi әks etdirilir.
ikilik rәqәmlә kodlaşdırilir vә bu zaman 1 kodu ilә «+» işarәsi, 0 kod ilә «» işarәsi әks etdirilir.

337 Әdәdlәrin normal tәsvir forması ...

•

çox böyük diapazonda әdәdlәrin tәsvir edilmәsinә imkan verir vә müasir kompüterlәrdә әdәdlәrin әsas tәsvir
formasıdır.
çox da böyük olmayan diapazonda әdәdlәrin tәsvir edilmәsinә imkan verir vә müasir kompüterlәrdә
әdәdlәrin әsas tәsvir formasıdır.
qeyrimәhdud diapazona malikdir vә әdәdlәrin kömәkçi tәsvir formasıdır.
boyük diapazona malikdir vә әdәdlәrin kömәkçi tәsvir formasıdır.
kiçik diapazona malikdir vә әdәdlәrin kömәkçi tәsvir formasıdır.

338 Sürüşkәn vergüllü әdәddә ...

•

mantissa vahiddәn böyük, tәrtib kәsr әdәd olmalıdır.
mantissa vahidә bәrabәr, tәrtib isә tam әdәd olmalıdır.
mantissa vahiddәn böyük, tәrtib isә tam әdәd olmalıdır.
mantissanın mütlәq qiymәti vahiddәn kiçik, tәrtib isә tam әdәd olmalıdır.
mantissanın qiymәti vahiddәn böyük ola bilәr, tәrtib tam әdәd olmalıdir.

339 Sürüşkәn vergüllü formada hәr bir әdәd

•

bir neçә qrup rәqәmlәr formasında tәsvir edilir.
üç qrup rәqәmlәr formasında tәsvir edilir.
dörd qrup rәqәmlәr formasında tәsvir edilir.
iki qrup rәqәmlәr formasında tәsvir edilir.
iki vә ya üç qrup rәqәmlәr formasında tәsvir edilir.

340 Müasir kompüterlәrdә әdәdlәrin tәbii tәsvir formasından ...

•

kiçik әdәdlәr üçün әsas vasitә kimi istifadә edilir.
kәsr әdәdlәr üçün әsas vasitә kimi istifadә edilir.
tam vә kәsr әdәdlәr üçün әsas vasitә kimi istifadә edilir.
böyük әdәdlәr üçün әsas vasitә kimi istifadә edilir.
kömәkçi vasitә kimi tәkcә tam әdәdlәr üçün istifadә edilir.

341 Әgәr әmәliyyatın yerinә yetirilmәsi nәticәsindә yol verilәn diapazondan kәnara çıxan әdәd
alınarsa ...

•

hesablama üçün normal dәqiqlik tәmin edilir.
hesablamanın dәqiqliyi pozlur.
hesablamanın dәqiqliyi azalır.
mәrtәbәlәrin aşıb daşması baş verir vә hesablamanın davam etdirilmәsinin mәnası olmr.
normal hesablama baş verir.

342 Qeyd olnmuş nöqtәli forma ...

•

kifayәt qәdәr dәqiqliyә malik olmadığına görә hesablamalara hәmişә tәtbiq etmәk olmur.
daha sadә vә tәbii olduğuna görә hesablamaların aparılması üçün ondan daha çox istifadә edilir.
demәk olar ki hәmişә tәtbiq edilir.
kifayәt qәdәr etibarlı olmadığına görә az istifadә edilir.
daha sadәdir, tәbiidir, lakin әdәdlәrin tәsvir edilmәsi üçün böyük diapazona malik deyil, ona görә dә
hesablamaların aparılması üçün bu formadan hәmişә istifadә etmәk olmur.

343 Qeyd olnmuş nöqtәli formada tәsvir edilәn ...

•

bütün әdәdlәr tam әdәdlәr kimi tәsvir edilir.
bütün әdәdlәr üçün tam hissәni kәsr hissәdәn ayıran vergülün yeri sabit olmur.
bәzi әdәdlәr üçün tam hissәni kәsr hissәdәn ayıran vergülün yeri sabit olmur.
bütün әdәdlәr üçün tam hissәni kәsr hissәdәn ayıran vergülün yeri sabit olur.
bütün әdәdlәr onluq әdәdlәr kimi tәsvir edilir.

344 Hesablama maşınlarında ...

•

ikilik әdәdlәrin bir neçә formada tәsvir edilmәsi tәtbiq edilir.
ikilik әdәdlәrin üç formada tәsvir edilmәsi tәtbiq edilir.
ikilik әdәdlәrin dörd formada tәsvir edilmәsi tәtbiq edilir.
ikilik әdәdlәrin iki formada tәsvir edilmәsi tәtbiq edilir.
ikilik әdәdlәrin bir formada tәsvir edilmәsi tәtbiq edilir.

345 Mövqeli say sistemindә әdәdlәri tәsvir etmәk üçün istifadә edilәn müxtәlif (fәrqli) rәqәmlәrin
sayına (P) ...

•

say sisteminin simvolları deyilir.
say sisteminin әlifbası deyilir.
onluq say sistemi deyilir.
ikilik say sistemi deyilir.
say sisteminin әsası deyilir.

346 Mövqesiz say sistemindә ...

•

hәr bir rәqәmin qiymәti rәqәmin әdәddәki işarәsindәn asılıdır.
rәqәmlәr әdәddә tutduğu mövqedәn asılı olaraq öz kәmiyyәtlәrini dәyişir.
hәr bir rәqәmin qiymәti rәqәmin әdәddәki qiymәtindәn asılıdır.
rәqәmlәr әdәddә tutduğu mövqedәn asılı olaraq öz kәmiyyәtlәrini dәyişmir.
hәr bir rәqәmin qiymәti әdәddәki rәqәmlәrin sayından asılıdır.

347 Mövqeli say sistemindә әdәdi tәşkil edәn hәr bir rәqәmin kәmiyyәti ...

•

әdәdin işarәsindәn asılıdır.
rәqәmin әdәddәki qiymәtindәn asılıdır.
әdәddәki rәqәmlәrin sayından asılıdır.
onun әdәddәki yerindәn (mövqeyindәn) asılıdır.
rәqәminәdәddәki işarәsindәn asılıdır.

348 Әdәdlәrin tәsvir üsulndan asılı olaraq say sistemlәri ... say sissemlәrinә bölünür.

•

onluq vә sәkkizlik
iklik vәonluq
ikilik vә sәkkizlik
mövqeli vә mövqesiz

•

onluq vә onaltılıq

349 Say sistemi ...

•

әdәdin adlandırilmasıdır.
müәyyәn kәmiyyәtә malik olan әdәdlәrin simvolların kömәyi ilә adlandılıması üsuludur.
әdәdin yazılış qaydasıdır.
әdәdin tәsviridir.
müәyyәn kәmiyyәtә malik olan әdәdlәrin simvolların kömәyi ilә adlandılıması (oxunması) vә tәsviri
(yazılması) üsuludur.

350 EHMdә informasiya adәtәn ...

•

sәkkizlik say sistemindә kodlaşdırılır.
onaltılıq say sistemindә kodlaşdırılır.
ikilik sәkkizlik say sistemindә kodlaşdırılır.
onluq say sistemindә kodlaşdırılır.
ya ikilik ya da ikilikonlq say sistemindә kodlaşdırılır.

351 Biliklәr bazası, intellektual interfeys vә mәntiqi nәticәlәr formalaşdıran proqram ... әsas
tәkiledicilәridir.

•

Problemyönümlü TPPnin
ofis TPPninә
metodyönümlü TPPnin
ümuni tәyinatlı TPPnin
süni intellekt sisteminin

352 Orqanayzerlәr, tәrcümә proqramları, orfoqpafiyanı yoxlayan vә mәtni tanıyan vasitәlәr,
kommunikasiya TPP ... daxildir.

•

ümuni tәyinatlı TPPә
ofis TPPә
Problemyönümlü TPPә
metodyönümlü TPPә
intellektal sistem TPPә

353 Riyazi proqramlaşdırma, differensial tәnliklәrin hәlli, imitasiya modellәşdirmәsi, әmәliyyatların
tәhlili metodları, mәsәlәlәrin riyazi, statistik vә digәr metodlarla hәllini reallaşdıran proqram
mәhsulları ... daxildir.

•

Problemyönümlü TPPә
metodyönümlü TPPә
intellektal sistem TPPә
ofis TPPә
ümuni tәyinatlı TPPә

354 Konstrktorların vә texnoloqların ciggilәr, sxemlәr diaqramlar yaratmaq, qrafik modellәşdiemә vә
quraşdırmanı bağlı olan işlәri himayә edәn proqramlar ... daxildir.

•

ofis TPPә
avtomatlaşdırılmış layihәlәndirmә TPPә
ümuni tәyinatlı TPPә
problemyönümlü TPPә
intellektal sistem TPPә

355 Avtomatlaşdırılmış mühasibat uçotu TPP, maliyyә fәaliyyaәti TPP, heyәtin idarә edilmәsi TPP,
material ehtiyatlarının idarә edilmәsi TPP, istehsalın idarә edilmәsi TPP vә s. ... daxildir.

•

stolüstü nәşriyyat sistemlәrinә
problemyönümlü TPPә
intellektal sistem TPPә
ümumi tәyinatlı TPPә
ofis TPPә

356 Tәtbiqi proqram tәminatının tәrkibinә aşağıdakılar daxildir:1) problemyönümlü TPP; 2) metod
yönümlü TPP; 3) ümumi tәyinatlı TPP; 4) intellektual sistemlәr; 5) ofis TPP vә s.

•

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

357 Proqramlaşdırma dillәrini şәrti olaraq aşağıdakı siniflәrә bölmәk olar: 1) maşın dillәri, 2) maşın
yönümlü dillәr, 3) alqoritmik dillәr, 4) proseduryönümlü dillәr, 5) problemyönümlü dillәr vә s.

•

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

358 Verilәnlәrin işlәnmәsi ilә bağlı kömәkçi әmәliyyatların yerinә yerinә yetirilmәsinә vә ya
kompürin özünә xidmәt proqramları çox vaxt ... adlandırılır.

•

Birmәsәlәli ӘS
utilitlәr
Әmәliyyat örtüklәri
TPP
Çoxşaxәli ӘS

359 Servis proqram tәminatına: 1) diaqnostika, 2) antivirs, 3) diskә xidmәt, 4) arxivlәşdirmә, 5)
şәbәkәyә xidmәt proqramları daxildir.

•

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

360 İstifadәçilәrin әmәliyyat sisteminin әmrlәri ilә işini asanlaşdırmaq üçün nәzәrdә tutulan xüsusi
proqramlar necә adlandırılır?

•

Keçirilәn ӘS.
Әmliyyat ortüklәri.
Birmәsәlәli ӘS.
Çoxşaxәli ӘS. .
Biristifadәçili ӘS.

361 Şәbәkә әmәliyyat sistemlәri: 1) verilәnlәrin şәbәkәdә emal edilmәsini, 2) verilәnlәrin şәbәkәdә

ötürülmәsini, 3) verilәnlәrin şәbәkәdә saxlanmasını tәmin edir.

•

3.0
1, 2, 3
2, 3
2.0
1, 3

362 Hansı әmәliyyat sistemlәrindә prosessor vaxtı mәsәlәlәr arasında deyil, şaxәlәr arasında
bölünür?

•

Keçirilmәyәn
Çoxşaxәli ӘS
Biristifadәçili.
Birmәsәlәli ӘS.
Keçirilәn.

363 Çoxmәsәlәliliyin hansı variantında prosessorun bir prosesdәn digәr prosesә qoşulmasını
әmәliyyat sistemi tәnzimlәyir.

•

Mәntiqi çoxmәsәlәlilik rejimindә.
Sıxışdıran çoxmәsәlәlilik rejimindә.
Normal çoxmәsәlәlilik rejimindә.
Sıxışdırmayan çoxmәsәlәlilik rejimindә.
Qarışıq çoxmәsәlәlilik rejimindә.

364 Çoxmәsәlәliliyin hansı variantında aktiv proses özü öz tәşәbbüsü ilә yerinә yetirilmәk üçün
növbәdә hazır olan digәr prosesi seçmәk üçün idarәni әmәliyyat sisteminә verәnә qәdәr davam edir?

•

Sıxışdırmayan çoxmәsәlәlilik rejimindә.
Normal çoxmәsәlәlilik rejimindә.
Qarışıq çoxmәsәlәlilik rejimindә.
Sıxışdıran çoxmәsәlәlilik rejimindә.
Mәntiqi çoxmәsәlәlilik rejimindә.

365 Hansı ӘS hәm dә prosessorun iş vaxtının, operativ yaddaşın, faylların vә xarici qurğuların
bölüşdürülmәsinin idarә edilmәsini tәmin edir?

•

Keçirilmәyәn
Çoxmәsәlәli ӘS.
Keçirilәn.
Birmәsәlәli ӘS.
Biristifadәçili.

366 Hansı ӘS istifadәçiyә virtual maşın tәqdim edir; periferiya qurğularını; faylları; istifadәçi ilә
dialoqu idarә edir?

•

Keçirilәn.
Birmәsәlәli ӘS.
Biristifadәçili.
Çoxmәsәlәli ӘS.
Çoxistifadәçili.

367 Fәrdi kompüterlәr üçün әmәliyyat sistemlәri özndә: 1) birmәsәlәli, 2) çoxmәsәlәli, 3)
biristifadәçili, 4) çoxistifadәçili, 5) keçirilmәyәn, 6) keçirilәn, 7) qeyrişәbәkә, 8) şәbәkә ӘS

birlәşririr.

•

3, 5, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2, 3, 5
1,2,3, 4
6, 7, 8

368 Әmәliyyat sistemi: 1) istifadәçinin proqramlarının yerinә yetirilmәsinin idarә edilmәsi, 2)
hesablama resurslsrının planlaşdırılması, 3) hasablama resrslarının idarә edilmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuşdur.

•

3.0
1, 2, 3
1, 3
1, 2
2.0

369 Baza proqram tәminatına: 1) әmәliyyat sistemlәri, 2) әmәliyyat örtüklәri, 3) sәbәkә әmәliyyat
sistemlәri daxildir.

•

1, 3
1, 2, 3
2.0
1.0
3.0

370 Hansı proqram tәminatı özundә proqramların işlәnib hazırlanması üçün instumental vasitәlәr
hesab edilәn xüsusi proqram mәhsullarını birlәşdirir vә onlardan proqramların işlәnib hazırlanması
proseslәrindә istifadә edilir?

•

Proqram mәhslları.
proqramlaşdırma texnologiyası instrumetarilәri.
Proqram mәhslunun müşayәti.
Tәtbiqi proqram paketlәri
Sistem proqram tәminatı.

371 Hansı proqram tәminatı funksional mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün proqrtam instrunentarisi hesab
edilir vә әn çoxsaylı proqram mәhsulları sinfini tәşkil edir?

•

Proqram mәhslunun müşayәti.
Tәtbiqi proqram paketlәri
Sistem proqram tәminatı.
Proqramlaşdırma texnologiyasının instrumentarilәri.
Proqram mәhslları.

372 Hansı proqram tәminatı kompüterin tipi ilә sıx bağlıdır vә kompüterin ayrılmaz hissәsi hesab
edilir?

•

proqramlaşdırma texnologiyasının instrumentarilәri.
Sistem proqram tәminatı.
Proqram mәhslunun müşayәti.
Proqram mәhslları.
Tәtbiqi proqram paketi.

373 Proqram mәhsulunun müsayәt edilmәsi: 1) proqram mәhslnun işә yararlı vәziyyәtdә
saxlanmasının himayә edilmәsi, 2)onun yeni versiya ilә әvәz edilmәsi, 3) dәyişikliklәrin әlavә
edilmәsi, 4) aşkar edilәn sәhvlәrin düzәldilmәsi vә s. ibarәtdir.

•

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

374 İstifadә sferasına görә proqram mәhsulları: 1) sistem proqram tәminatına, 2) tәtbiqi proqram
paketlәrinә, 3) proqramlaşdırma texnologoyaları instrmentarilәrinә bölünür.

•

1.0
1, 3
3.0
2.0
1, 2, 3

375 Proqram mәhsulları (mәmulatları): 1) istifadәçilәrın ehtiyaclarını ödәmәk; 2) geniş yayılmaq; 3)
satış üçün nәzәdә ttulan proqramlardır.

•

1, 2, 3
2, 3
3.0
2.0
1.0

376 Utilitar proqramlar ... nәzәrdә tutlan proqramlardır.

•

texnoloji mәsәlәlәri hәll etmәk üçün
mürәkkәb mәsәlәlәri hәll etmәk üçün
sadә mәsәlәlri hәll etmәk üçün
hәmin proqramları işlәyib hazırlayanların ehtiyaclarının ödәnmәsi üçün
fnksional mәsәlәlәri hәll etmәk üçün

377 Predmet oblastının peallaşdırılması üçün qarşılıqlı әlaqәli proqramlar kompleksinin tәhlil
edilmәsi vә layihәlәndirilmәsi ilә ... mәşğul olur.

•

proqramçıanalitik
şәbәkә inzibatçısı
şәbәkә xidmәti әmәkdaşı
tәtbiqi proqramçılar
sistem proqramçılar

378 Funksional mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan proqramların yaradılması vә
sazlanması ilә ... mәşğul olur.

•

tәtbiqi proqramçılar
şәbәkә inzibatçısı
proqramçıanalitik
şәbәkә xidmәti әmәkdaşı
sistem proqramçılar

379 Sistem proqram tәminatının yaradılması, istismarı vә müşayәt edilmәsi ilә ... mәşğul olur.

•

şәbәkә xidmәti әmәkdaşı
tәtbiqi proqramçılar
şәbәkә inzibatçısı
sistem proqramçılar
sistem inzibztçısı

380 Proqram ... әmәyin nәticәsidir.

•

münasib
intellektal
normalaşdırılan
fiziki
qeyri münasib

381 Proqramlaşdırma:

•

mәsәlәni formalaşdırılması ilә bağlı nәzәri vә tәcrübi fәaliyyәtdir.
proqramın yaradılması ilә bağlı olan nәzәri vә tәcrübi fәaliyyәtdir.
mәsәlәlrin şәrh edilmәsi üçün praktik fәaliyyәtdir.
mәsәlәlәrin formalaşdırılması üçün praktik fәaliyyәtdir.
mәsәlәlrin qaydaya salınması ilә bağlı nәzәri fәaliyyәtdir.

382 Alqoritmdә nәticәlәrin formalaşdırılmasının dürüstlüyünә nәzarәt üçün: 1) mәntiq; 2) üsul; 3)
hesablama düsuru, 4) şәrt әks etdirilir.

•

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

383 İcra edilә bilmә ...

•

hәll alqoritminin sonlu olmasıdır.
ilkin verilәnlәrin mümkün (yolverilәn) qiymәtlәri üzәrindә sonlu sayda addımların yerinә yetirilmәsi ilә arzu
edilәn nәticәnin alınmasıdır.
informasiyanın çevrilmәsi ilә bağlı yerinә yetirilәn hәr bir addımın birqiymәtli olmasıdır.
alqoritmin müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәlli üçün yararlı olmasıdır. .
informasiyanın işlәnmәsi prosesinin sadә mәrhәlәlәrә bölünmәsidir.

384 Mәyyәnlik...

•

alqoritmin müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәlli üçün yararlı olmasıdır. .
informasiyanın çevrilmәsi ilә bağlı yerinә yetirilәn hәr bir addımın birqiymәtli olmasıdır.
hәll alqoritminin sonlu olmasıdır.
informasiyanın işlәnmәsi prosesinin sadә mәrhәlәlәrә bölünmәsidir.
ilkin verilәnlәrin mümkn qiymәtlәrindәn istifadә ilә nәticә ala bilmәkdir.

385 Diskretlik...

•

hәll alqoritminin sonlu olmasıdır.
informasiyanın işlәnmәsi prosesinin kompüterdә vә ya insan tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi asan olan sadә
mәrhәlәlәrә (addımlara) bölünmәsidir.
ilkin verilәnlәrin mümkn qiymәtlәrindәn istifadә ilә nәticә ala bilmәkdir.
informasiyanın çevrilmәsi addımlarının hәr birinin eyni qiymәtli yerinә yetirilmәsidir.
alqoritmin müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәlli üçün yararlı olmasıdır. .

386 Sonlu sayda adımların yerinә yetirilmәsi ilә ilkin verilәnlәrin arzu edilәn çıxış informasiyaya
çevrilmәsi prosesini dәqiq ifadә edәn qaydalar sistemi ... adlanır.

•

kütlәvilik
alqoritm
müәyyәnlik
diskretlik
icra edilә bilmәk

387 1) ilkin verilәnlәr; 2) digәr mәsәlәnin hәllinin nәticәsi; 3) tәsniflәşdiricilәr; 4) kodifikatorlar; 5)
mәlumat kitabçaları; 6) cihazlardan daxil olan giriş siqnalları giriş informasiya kimi istifadә edilә
bilәr.

•

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

388 Çıxış informasiya: 1) sәnәdlәr, 2) fomalaşdırılmış kadrlar, 3) verilәnlәr bazası faylı, 4) kәnardan
daxil olan sәnәd, 5) idarәetmә qurğusu üçun şıxış siqlalı kimi tәqdim edilә bilәr.

•

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

389 Mәsәlәnin qoyuluşu: 1) onun hәllinin әsas parametrlәrinin dәqiqlәşdirilmәsindәn; 2) giriş; 3)
çıxış informasiyanın mәnbәyinin; vә 4) giriş, 5) şıxış informasiyanın strukturunun müәyyәn edilmәsi
ilә bağlıdır.

•

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

390 Mәsәlәnin qoyuluşu ...

•

mәsәlәnin kompüterlә mәntiqi hәllidir.
giriş vә çıxış informasiyanın şәrh edilmәsi ilә mәsәlәnin kompüterdә hәllinin dәqiq müәyyәn edilmәsidir.
giriş informasiyanın şәrhi ilә mәsәlәnin hәllinin kompüterdә reallaşdırılmasıdır.
mәsәlәnin hәllinin kompüterdә reallaşdırılmasıdır.
giriş informasiyanın şәrhi ilә mәsәlәnin kompüterdә hәll üsuludr.

391 Proqramın yaradılması prosesini aşağıdakı әmәliyyatlarının ardıcıllığı kimi tәsәvvür etmәk olar:
1) mәsәlәnin qoyuluşu, 2) hәllinin alqoritmlәşdirilmәsi, 3) proqramlaşdırma.

•

2, 3
1, 2, 3
2.0
1.0
3.0

392 İşlәnib hazırlanma xüsusiyyәti vә proqram tәminatının növü baxımından mәsәlәlәrin aşağıdakı
siniflәri fәrqlәndirilir: 1) texnoloji; 2) tәsniflәşdirici; 3) funksional, 4) çeşidlәyici.

•

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

393 Әlavә mәsәlәnin ...

•

mәntiqi hәllidir.
hәllini kompüterdә reallaşdıran proqramdır.
hәll üsuludur.
hәll metodudur.
hәll mexanizmidir.

394 Mәsәlә ...

•

problemin mәntiqi şәrhidir.
informasiya texnologiyasının tәtbiqi ilә hәll edilmәsi tәlәb edilәn problemdir.
problemin sözlә şәrhidir.
problemi şәrh edәn sәnәdlәrin mәcmuyudur.
problemin riyazi şәrhidir.

395 Proqramlar mәsәlәlәrin ... üçün nәzәrdә uttulur.

•

mәntiqi üslla reallaşdırılması
maşında reallaşdırılması
tәbii üsulla reallaşdırılması
әnәnәvi üslla reallaşdırılması
riyazi üslla reallaşdırılması

396 Proqram tәminatı ...

•

iqtisadi mәsәslәlәrin hәlli üçün sәnәdlәrin mәcmuyudur.
verilәnlәrin işlәnmәsi proqramlarının vә hәmin proqramların istsmarı üçün zәruri olan sәnәdlәrin
mәcmuyudur..
maliyyә mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәnәdlәrin mәcmuyudur.
verilәnlәrin emalı sәnәdlәrinin mәcmuyudur.
bank mәsәlәlәrinin hәlli üçün sәnәdlәrin mәcmuyudur.

397 Proqram ...

•

mәsәlәnin riyazi şәrhidir.
mәsәlәnin hәll edilmәsi üçün kompüter әmrlәrinin qaydaya salınmış ardıcıllığıdır.
mәsәlәnin eksperiment üslu ilә hәllidir.
kompüter әmrlәrinin ixtiyari ardıcıllığıdır.
mәsәlәnin sözlә şәrhidir.

398 Verilәnlәrin işlәnmәsi sisteminin texniki әsası kimi kompüterin imkanı ... bağlıdır

•

әmәliyyat sistemi ilә
istifadә edilәn proqram tәminatı ilә
proqramlaşdırma metodları ilә
proqramlaşdırma sistemi ilә

verilәnlәrin işlәnmәsi metodologiyası ilә

399 Proqramlaşdırma texnologiyasının instrumentariyası ...

•

simpleks metod üçün proqram tәminatıdır.
proqram istehsalı sferasının proqram tәminatıdır.
mәntiqi mәsәlәlәrin hәlli üçün proqram tәminatıdır.
riyazi mәsәlәlәrin hәlli üçün proqram tәminatıdır.
nәqliyyat mәsәlәsinin hәlli üçün proqram tәminatıdır.

400 Tәtbiqi proqram tәminatı...

•

iqtisad mәsәlәlәri hәll emәk üçün nәzәrdә tutulur.
tәtbiqi proqram paketi formasında olur vә ixtiyari predmet oblastına aid olan mәsәlәrinin hәll edilmәsi üçün
nәzәrdә tutulur.
riyazi mәsәlәlәri hәll emәk üçün nәzәrdә tutulur.
kompüterin iş qabiliyyәtini tәmin edilmәsi üçün nәzәrdә tutulur.
maliyyә mәsәlәrini hәll etmәk üçün nәzәrdә tutulur.

401 Sistem proqram tәminatı ...

•

riyazi mәsәlәlәri hәll edir.
tәtbiqi mәsәlәlәri hәll edir.
maliyyә mәsәlәlәrini hәll edir.
iqtisadi mәsәlәlәri hәll edir.
kompüterin iş qabiliyyәtini tәmin edir.

402 Proqram tәminatı çox geniş anlayışdır vә bu anlayış aşağıdakıları әhatә edir: 1) sistem proqram
tәminatı; 2) tәtbiqi proqram tәminatı; 3) proqramlaşdırma texnologiyasının instrumentariyası.

•

2.0
1, 2
1, 3
3.0
1, 2, 3

403 Excel proqramında СТЕРЕНЬ standart fnksiyası ...

•

әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.
qüvvәtә yüksәltmә әmәliyyatını yerinә yetirmәk üçün istifadә edilir.
ifadәnin kvadrat kökünün qiymәtini hesablamaq üçün istifadә edilir.
bölmә zamanı alınan qalığın qiymәtini qaytarır.
verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.

404 Excel proqramında СУММ standart fnksiyası ...

•

bölmә zamanı alınan qalığın qiymәtini qaytarır.
arumentlәrin qiymәtlәrinin cәmlәnmәsi üçün istifadә edilir.
verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.
ifadәnin kvadrat kökünün qiymәtini hesablamaq üçün istifadә edilir.
әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.

405 Excel proqramında ФАКТР standart fnksiyası ...

•

әdәdin faktorialının qiymәtini qaytarır.
әdәdin faktorialının qiymәtini qaytarır.

•

әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.
arumentlәrin qiymәtlәrinin cәmlәnmәsi üçün istifadә edilir.
verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.

406 Excel proqramında ОСТАТ standart fnksiyası ...

•

verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.
bölmә zamanı alınan qalığın qiymәtini qaytarır.
әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.
әdәdin faktorialının qiymәtini qaytarır.
arumentlәrin qiymәtlәrinin cәmlәnmәsi üçün istifadә edilir.

407 Excel proqramında ОТБР standart fnksiyası ...

•

verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.
әdәdin kәsr hissәsini atır, tam hissәni saxlayır.
arumentlәrin qiymәtlәrinin cәmlәnmәsi üçün istifadә edilir
әdәdin tam hissәsini atır, kәsr hissәni saxlayır.
әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.

408 Excel proqramında КОРЕНЬ standart fnksiyası ...

•

arumentlәrin qiymәtlәrinin cәmlәnmәsi üçün istifadә edilir
ifadәnin kvadrat kökünün qiymәtini hesablamaq üçün istifadә edilir.
әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.
verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.
bucağın sinusunun qiymәtini qaytarır.

409 Excel proqramında COS standart fnksiyası ...

•

verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.
bucağın kosinusunun qiymәtini qaytarır.
әdәdin natural loqarifminin qiymәtini qaytarır.
bucağın sinusunun qiymәtini qaytarır.
әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.

410 Excel proqramında SIN standart fnksiyası ...

•

әdәdin faktorialının qiymәtini qaytarır.
bucağın sinusunun qiymәtini qaytarır.
әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.
bucağın kosinusunun qiymәtini qaytarır.
verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.

411 Excel proqramında LOG standart fnksiyası ...

•

verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.
әdәdin verilmiş әsasa görә loqarifminin hesablanması üçün istifadә edilir.
әdәdin kәsr hissәsini atır, tam hissәni saxlayır.
әdәdin natural loqarifminin qiymәtini qaytarır.
bölmә zamanı alınan qalığın qiymәtini qaytarır.

412 Excel proqramında LN standart fnksiyası ...

•

әdәdin faktorialının qiymәtini qaytarır.
әdәdin natural loqarifminin qiymәtini qaytarır.

•

quvvәtә yüksәltmә әmәliyyatını yerinә yetirmәk üçün istifadә edilir.
әdәdin kәsr hissәsini atır, tam hissәni saxlayır.
ifadәnin kvadrat kökünün qiymәtini hesablamaq üçün istifadә edilir.

413 Excel proqramında EXP standart fnksiyası ...

•

verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.
әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.
әdәdin kәsr hissәsini atır, tam hissәni saxlayır.
quvvәtә yüksәltmә әmәliyyatını yerinә yetirmәk üçün istifadә edilir.
ifadәnin kvadrat kökünün qiymәtini hesablamaq üçün istifadә edilir.

414 Excel proqramında ABS standart fnksiyası ...

•

әdәdin faktorialının qiymәtini qaytarır.
әdәdin modlnu (mütlәq qymәtini) verir.
әdәdin natural loqarifminin qiymәtini qaytarır.
verilmiş әdәdin eksponensialını qaytarır.
әdәdin kәsr hissәsini atır, tam hissәni saxlayır.

415 Word proqramında cәdvәlin struktrunun redaktә edilmәsinә aiddir: 1) sәtrlәrin; 2) sütunların
әlavә edilmәsi; 3) oyuqların, sәtrlәrin vә sütnların lәğv edilmәsi; 4) oyuqların birlәşdirilmәsi; 5)
oyuqların bölünmәsi.

•

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

416 Word proqramında Obyektin (Tәsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Çәrçivә
әtrafında ...

•

variantında obyekt aşağı qatda yerlәşir vә bu sәbәbdәn dә obyektin bir hissәsi mәtnlә örtülә bilir.
variantında mәtn obyektin bütün konturunu әhatәlәyәn tәsәvvür edilәn düzbucaqlı çәrçivә әtrafında yerlәşir.
variantında mәtn vә obyekt müxtәlif qatlarda yerlәşir vә obyekt üst qatda yerlәşdiyinә görә mәtnin bir
hissәsini örtә bilir.
vatiantında tәsәvvr edilәn çәrcivә çәkilmir vә mәtn obyektin konturu әtrafında sәlis yerlәşir.
variantından kiçik ölçülü qrafik obyektlәr üçün istifadә edilir, obyekr qrafik simvol kimi mәtn sәtrinә әlavә
edilir.

417 Word proqramında Obyektin (Tәsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Mәtnin
arxasında ...

•

variantından kiçik ölçülü qrafik obyektlәr üçün istifadә edilir, obyekr qrafik simvol kimi mәtn sәtrinә әlavә
edilir vә әlavә edilәndәn sonra sәhifәdә yeri mәtnlә birgә dәyişdirilә bilir.
variantında obyekt aşağı qatda yerlәşir vә bu sәbәbdәn dә obyektin bir hissәsi mәtnlә örtülә bilir.
vatiantında tәsәvvr edilәn çәrcivә çәkilmir vә mәtn obyektin konturu әtrafında sәlis yerlәşir.
variantında mәtn vә obyekt müxtәlif qatlarda yerlәşir vә obyekt üst qatda yerlәşdiyinә görә mәtnin bir
hissәsini örtә bilir.
variantında mәtn obyektin bütün konturunu әhatәlәyәn tәsәvvür edilәn düzbucaqlı çәrçivә әtrafında yerlәşir.

418 Word proqramında Obyektin (Tәsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Mәtndәn әvvәl
...

•

variantında obyekt aşağı qatda yerlәşir vә bu sәbәbdәn dә obyektin bir hissәsi mәtnlә örtülә bilir.

•

variantında mәtn vә obyekt müxtәlif qatlarda yerlәşir vә obyekt üst qatda yerlәşdiyinә görә mәtnin bir
hissәsini örtә bilir.
variantından kiçik ölçülü qrafik obyektlәr üçün istifadә edilir, obyekr qrafik simvol kimi mәtn sәtrinә әlavә
edilir vә әlavә edilәndәn sonra sәhifәdә yeri mәtnlә birgә dәyişdirilә bilir.
variantında mәtn obyektin bütün konturunu әhatәlәyәn tәsәvvür edilәn düzbucaqlı çәrçivә әtrafında yerlәşir.
vatiantında tәsәvvr edilәn çәrcivә çәkilmir vә mәtn obyektin konturu әtrafında sәlis yerlәşir.

419 Word proqramında Obyektin (Tәsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Kontur üzrә
(по контуру) ...

•

variantında mәtn vә obyekt müxtәlif qatlarda yerlәşir vә obyekt üst qatda yerlәşdiyinә görә mәtnin bir
hissәsini örtә bilir.
variantında tәsәvvr edilәn çәrcivә çәkilmir vә mәtn obyektin konturu әtrafında sәlist yerlәşir.
variantında mәtn obyektin bütün konturunu әhatәlәyәn tәsәvvür edilәn düzbucaqlı çәrçivә әtrafında yerlәşir.
variantından kiçik ölçülü qrafik obyektlәr üçün istifadә edilir, obyekr qrafik simvol kimi mәtn sәtrinә әlavә
edilir vә әlavә edilәndәn sonra sәhifәdә yeri mәtnlә birgә dәyişdirilә bilir.
variantında obyekt aşağı qatda yerlәşir vә bu sәbәbdәn dә obyektin bir hissәsi mәtnlә örtülә bilir..

420 Word proqramında Obyektin (Tәsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Mәtndә (в
тексте) ...

•

variantında obyekt aşağı qatda yerlәşir vә bu sәbәbdәn dә obyektin bir hissәsi mәtnlә örtülә bilir.
variantından kiçik ölçülü qrafik obyektlәr üçün istifadә edilir, obyekr qrafik simvol kimi mәtn sәtrinә әlavә
edilir vә әlavә edilәndәn sonra sәhifәdә yeri mәtnlә birgә dәyişdirilә bilir.
vatiantında tәsәvvr edilәn çәrcivә çәkilmir vә mәtn obyektin konturu әtrafında sәlis yerlәşir.
variantında mәtn obyektin bütün konturunu әhatәlәyәn tәsәvvür edilәn düzbucaqlı çәrçivә әtrafında yerlәşir.
variantında mәtn vә obyekt müxtәlif qatlarda yerlәşir vә obyekt üst qatda yerlәşdiyinә görә mәtnin bir
hissәsini örtә bilir.

421 Word proqramında әsas formatlaşdırma üsllarına aşağıdakılar daxildir: 1) şriftin rәnginin idarә
edilmәsi; 2) nömrәli siyahının yaradılması; 3) avtomәtnә; 4) әvәzetmә mәtninә düzәliş; 5) simvolun
әlavә edilmәsi.

•

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

422 Word mәtn prosessoru ilә iş zamani: 1) tәnlәşdirmә metodunun idarә edilmәsi; 2) işarәli siyahının
yaradılması; 3) abzasın parametrlәrinin idarә edilmәsi; 4) formlanın daxil edilmәsi; 5) әvәzetmә
mәtninin yaradılması kimi әsas formatlaşdırma üsullatı tәtbiq edilir.

•

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

423 Word proqramında әsas formatlaşdırma qaydalarına aşağıdakılar daxildir: 1) şrift qarniturunun
seçilmәsi; 2) avtomәtn yaradılması; 3) simvoln әlavә edilmәsi; 4) şriftin ölçüsünün idarә edilmәsi; 5)
şriftin rәnginin idarә edilmәsi.

•

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

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

424 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı sәnәdin saxlanması pәncәrәsinin sol tәrәfindә yerlәşәn
Mәnim şәbәkә mühitim nişanından ... istifadә edilir.

•

sәnәdi, Windows әmәliyyat sistemindә müәllif sәnәdlәrinin saxlanması üçün nәzәrdә tutlan әnәnәvi qovluqda
saxlamaq lazım olanda
sәnәdi itifadәçinin öz kompüterindә deyil, lokal şәbәkәdә, mәsәlәn, fayl serverindә saxlamağa tez rüsxәt
alınmasının tәmin edilmәsi lazım olanda
sәnәdi, son vaxtlar istifadә edilmiş qovluqlardan birindә saxlamaq lazım olanda .
sәnәdi Websәhifәlәrin yarlıklarının saxlanması üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi mәntigi istifadәçi qovlu
ğuqda saxlamaq lazım olanda
sәnәdi işçi masa qovlğnda saxlamaq üçün

425 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı sәnәdin saxlanması pәncәrәsinin sol tәrәfindә yerlәşәn
Seçilmışlәr (vә ya Mәnim kompüterim) düymәsimdәn ... istifadә edilir.

•

sәnәdi, son vaxtlar istifadә edilmiş qovluqlardan birindә saxlamaq lazım olanda
sәnәdi Websәhifәlәrin yarlıklarının saxlanması üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi mәntigi istifadәçi qovluğuqda
saxlamaq lazım olanda
sәnәdi işçi masa qovlğnda saxlamaq üçün
sәnәdi itifadәçinin öz kompüterindә deyil, lokal şәbәkәdә, mәsәlәn, fayl serverindә saxlamağa tez rüsxәt
alınmasının tәmin edilmәsi lazım olanda
sәnәdi, Windows әmәliyyat sistemindә müәllif sәnәdlәrinin saxlanması üçün nәzәrdә tutlan әnәnәvi qovluqda
saxlamaq lazım olanda

426 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı sәnәdin saxlanması pәncәrәsinin sol tәrәfindә yerlәşәn İşçi
masa düymәsindәn ... istifadә edilir.

•

sәnәdi, Websәhifәlәrin yarlıklarının saxlanması üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi mәntiqi istifadәçi qovlu
ğunda saxlamaq lazım olanda
sәnәdi itifadәçinin öz kompüterindә deyil, lokal şәbәkәdә, mәsәlәn, fayl serverindә saxlamağa tez rüsxәt
alınmasının tәmin edilmәsi lazım olanda
sәnәdi, son vaxtlar istifadә edilmiş qovluqlardan birindә saxlamaq lazım olanda
sәnәdi işçi masa qovlğnda saxlamaq üçün
sәnәdi, Windows әmәliyyat sistemindә müәllif sәnәdlәrinin saxlanması üçün nәzәrdә tutlan әnәnәvi qovluqda
saxlamaq lazım olanda

427 Word mәtn prosessorundakı sәnәdin saxlanması pәncәrәsinin sol tәrәfindә yerlәşәn Mәnim
sәnәdlәrim düymәsi ... istifadә edilir.

•

sәnәdi, şçi masada saxlamaq lazım olanda
sәnәdi, Windows әmәliyyat sistemindә müәllif sәnәdlәrinin saxlanması üçün nәzәrdә tutlan әnәnәvi qovluqda
saxlamaq lazım olanda
sәnәdi, Websәhifәlәrin yarlıklarının saxlanması üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi mәntiqi istifadәçi qovlu
ğunda saxlamaq lazım olanda
sәnәdi, son vaxtlar istifadә edilmiş qovluqlardan birindә saxlamaq lazım olanda
sәnәdi itifadәçinin öz kompüterindә deyil, lokal şәbәkәdә, mәsәlәn, fayl serverindә saxlamağa tez rüsxәt
alınmasının tәmin edilmәsi lazım olanda

428 Word mәtn prosessorundakı sәnәdin saxlanması pәncәrәsinin sol tәrәfindә yerlәşәn Jurnal (vә ya
mәnim son sәnәdlәrim) düymәsindәn ... istifadә edilir.

•

sәnәdi itifadәçinin öz kompüterindә deyil, lokal şәbәkәdә, mәsәlәn, fayl serverindә saxlamağa tez rüsxәt
alınmasının tәmin edilmәsi lazım olanda
sәnәdi, son vaxtlar istifadә edilmiş qovluqlardan birindә saxlamaq lazım olanda
sәnәdi, işçi masada saxlamaq lazım olanda

sәnәdi, Windows әmәliyyat sistemindә müәllif sәnәdlәrinin saxlanması üçün nәzәrdә tutlan әnәnәvi qovluqda
saxlamaq lazım olanda
sәnәdi, Websәhifәlәrin yarlıklarının saxlanması üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi mәntigi istifadәçi qovluğunda
saxlamaq lazım olanda

429 Word mәtn prosessorunda yazı qaydalarını avtomatik yoxlayan qurulmuş vasitәlәr mahiyyәt
etibarilә ...

•

faylın formatını avtomatik tәnzimlәyәn sistemdir.
ekspert sistemidir vә onu tәnzimlәmәk mümkündür.
faylın tәnzimlәnmәsi sistemidir. .
ekspert sistemidir vә onu tәnzimlәmәk mümkün deyil.
faylın formatını dәyişdirәn sistemdir.

430 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı tezaurus ... çıxış edir.

•

sәhv haqqında mәlumat verәn
sözlәr üçün mәna sinonimlәri lüğәti kimi
sәhvlәri aşkar edәn sistem
yazı qaydaları sistemi
sәhvlәri düzәldәn sistem

431 Mәtnin redaktә edilmәsi üçün xüsusi vasitәlәrә aşağıdakılar daxildir: 1) simvolların әlavә vә әvәz
edilmәsi rejimlәri, 2) tezaurusdan istifadә, 3) yazı qaydalarının yoxlanmasının avtomatlaşdırılması, 4)
mәtnә rәy vasitәlәri, 5) mәtnin formatlaşdırılması.

•

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

432 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı ... düymәlәr kombinasiyası ilә lәğv etmәdәn әvvәlki
vәziyyәtә qayıtmaqla lәğv edilmiş әmәliyyatları bәrpa etmәk olar.

•

Ctrl+C
Ctrl+Y.
Ctrl+ E
Ctrl+Z
Ctrl+V

433 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı sonuncu yerinә yetirilәn zәruri sayda әmәliyyatları ...
düymәlәr kombinasiyası ilә lğv etmәk

•

Ctrl+ E
Ctrl+Z
Ctrl+C
Ctrl+Y
Ctrl+V

434 Mәtnlәr üzәrindә yerinә yetirilәn әsas işlәrә aşağıdakılar aiddir: 1) sәnәdin yaradılması, 2) daxil
edilmәsi, 3) redaktә edilmәsi, 4) rәy verilmәsi, 5) formatlaşdırılması, 6) saxlanması, 7) çap edilmәsi.

•

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

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

435 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı struktur rejimindә …

•

mәtn sәnәdinin parametrlәri әks etdirilir.
tәkcә mәtn sәnәdindәki sәrlövhәlәr әks etdirilir.
sәnәdinin ekran tәsviri ilә çap tәsviri tamamilә yüğun gәlir.
sәnәdin ekran tәsviri ilә çap tәsviri üstüstә düşmür, lakin elektron dәrc formasına uyğun gәlir.
sәnәdin tәkcә mәzmun hissәsi әks etdirilir.

436 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı Nişan (Разметка) rejimindә ...

•

sәnәdin ekran tәsviri ilә çap tәsviri üstüstә düşmür, lakin elektron dәrc formasına uyğun gәlir.
sәnәdinin ekran tәsviri ilә çap tәsviri tamamilә yüğun gәlir.
sәnәdin tәkcә mәzmun hissәsi әks etdirilir.
mәtn sәnәdinin parametrlәri әks etdirilir.
tәkcә mәtn sәnәdindәki sәrlövhәlәr әks etdirilir.

437 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı Websәnәd әks etdirmә rejimindә ...

•

sәnәdinin ekran tәsviri ilә çap tәsviri tamamilә yüğun gәlir.
sәnәdin ekran tәsviri ilә çap tәsviri üstüstә düşmür, lakin elektron dәrc formasına uyğun gәlir.
tәkcә mәtn sәnәdindәki sәrlövhәlәr әks etdirilir.
sәnәdin tәkcә mәzmun hissәsi әks etdirilir.
mәtn sәnәdinin parametrlәri әks etdirilir.

438 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı adi әks etdirmә rejimimdә ...

•

mәtn sәnәdinin parametrlәri әks etdirilir.
sәnәdin ekran tәsviri ilә çap tәsviri üstüstә düşmür, lakin elektron dәrc formasına uyğun gәlir.
sәnәdinin ekran tәsviri ilә çap tәsviri tamamilә yüğun gәlir.
sәnәdin tәkcә mәzmun hissәsi әks etdirilir.
tәkcә mәtn sәnәdindәki sәrlövhәlәr әks etdirilir.

439 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı «Ctrl+Home» düymәlәr kombinasiyası ...

•

krsoru sәnәdin sonuna yerlәşdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) yuxarı hәrәkәt etdirir.
krsoru sәnәdin әvvәlinә yerlәşdirir.
kursor pәncәrәnin aşağı kәnarına yerlәşdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) aşağı hәrәkәt etdirir.

440 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı «Ctrl+End» düymәlәr kombinasiyası ...

•

kursoru mәtn sәtrinin әvvәlinә yerlәşdirir.
krsoru sәnәdin sonuna yerlәşdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) yuxarı hәrәkәt etdirir.
kursor pәncәrәnin aşağı kәnarına yerlәşdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) aşağı hәrәkәt etdirir.

441 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı «Ctrl+PgDn» düymәlәr kombinasiyası ...

•

kursorun yerini sәtrin sonuna dәyişdirir.
kursor pәncәrәnin aşağı kәnarına (növbәti sәhifәnin әvvәlinә) yerlәşdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) aşağı hәrәkәt etdirir.

mәtni bir sәhifә (ekran) yuxarı hәrәkәt etdirir.
kursorun yerini sәtrin әvvәlinә dәyişdirir.

442 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı «Ctrl+PgUp» düymәlәr kombinasiyası ...

•

mәtni bir sәhifә (ekran) yuxarı hәrәkәt etdirir.
kursoru pәncәrәnin yuxarı kәnarına yerlәşdrir.
kursorun yerini sәtrin әvvәlinә dәyişdirir.
kursorun yerini sәtrin sonuna dәyişdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) aşağı hәrәkәt etdirir.

443 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı «PageDn» düymәsi ...

•

kursorun yerini sәtrin әvvәlinә dәyişdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) aşağı hәrәkәt etdirir.
kursoru pәncәrәnin yuxarı kәnarına yerlәşdrir.
mәtni bir sәhifә (ekran) yuxarı hәrәkәt etdirir.
kursorun yerini sәtrin sonuna dәyişdirir.

444 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı «PageUp» düymәsi ...

•

kursoru pәncәrәnin yuxarı kәnarına yerlәşdrir.
mәtni bir sәhifә (ekran) yuxarı hәrәkәt etdirir.
kursorun yerini sәtrin sonuna dәyişdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) aşağı hәrәkәt etdirir.
kursorun yerini sәtrin әvvәlinә dәyişdirir.

445 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı «End» düymәsi ...

•

mәtni bir sәhifә (ekran) aşağı hәrәkәt etdirir.
kursorun yerini sәtrin sonuna dәyişdirir.
kursoru pәncәrәnin yuxarı kәnarına yerlәşdrir.
kursorun yerini sәtrin әvvәlinә dәyişdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) yuxarı hәrәkәt etdirir.

446 Word mәtn prosessoru ilә iş zamanı «Home» düymәsi ...

•

kursoru pәncәrәnin yuxarı kәnarına yerlәşdir.
kursorun yerini sәtrin әvvәlinә dәyişdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) yuxarı hәrәkәt etdirir.
kursorun yerini sәtrin sonuna dәyişdirir.
mәtni bir sәhifә (ekran) aşağı hәrәkәt etdirir.

447 Word mәtn prosessorunda koordinat xәtkeşi ...

•

sәnәdin yönümünü müәyyәn edir.
sәnәdin sәrhәdlәrinin vә tabulyasiya mövqelәrinin müәyyәn edilmәsi üçün istifadә edilir.
kursorun cari vәziyyәtini müәyyәn edir.
tәkcә sәnәdin sәrhәdlәrini müәyyәn edir.
sәnәdin hәcmini müәyyәn edir.

448 Word mәtn prosessornda işçi sahә ...

•

sәnәdin hәcmi haqqında infpormsiyanı әks etdirir.
displey ekranında sәnәdlәrin yaradılması vә onlarla iş üçün nәzәrdә tutulan oblastdır.
kursorun cari vәziyyәti haqqında vә digәr arayış informasiyaları әks etdirir.

sәnәdin sәrhәdlәrini müәyyәn rdir.
funksional әlamәtlәr üzrә birlәşdirilmiş әmr qruplarının adlarını әks etdirir.

449 Word mәtn prosessornun vәziyyәt sәtrindә ...

•

sәnәdin sәrhәdlәri haqqında infpormsiya әks etdirilir.
kursorun cari vәziyyәti haqqında vә digәr arayış informasiyalar әks etdirilir.
sәnәdin hәcmi haqqında infpormsiya әks etdirilir.
funksional әlamәtlәr üzrә birlәşdirilmiş әmr qruplarının adları yerlәşir.
sәnәd haqqında arayış infpormsiya әks etdirilir.

450 Word mәtn prosessornun menyü sәtriindә ...

•

sәnәdin hәcmi haqqında infpormsiya әks etdirilir.
funksional әlamәtlәr üzrә birlәşdirilmiş әmr qruplarının adları yerlәşir.
sәnәd haqqında arayış infpormsiya әks etdirilir.
kursorun cari vәziyyәti haqqında vә digәr arayış informasiyalar әks etdirilir.
sәnәdin sәrhәdlәri haqqında infpormsiya әks etdirilir.

451 Mәtn prosessorunun tipik interfeysinin stukturuna daxildir: 1) menyü sәtri; 2) koordinat xәtkeşi;
3) işçi sahә; 4) vәziyyәt sәtri; 5) tәlqin sәtri.

•

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

452 OSI modelinin hansı sәviyyәsindә verilәnlәri ötürәn elektrik siqnallarının xarakteristikası
müәyyәn edilir?

•

Nәqliyyat.
Fiziki.
Seans
Tәtbiqi.
Şәbәkә.

453 OSI modelinin hansı sәviyyәsinin funksiyaları bir sistemin tәtbiq sәviyyәsindәn alınan verilәnlәri
digәr sistemin tәtbiq sәviyyәsindә dәrk edilә (qәbl edilә) bilәn zәruri formaya çevirmәkdәn ibarәtdir?

•

Kanal.
Fiziki.
Tәqdimat.
Tәtbiqi.
Seans

454 OSI modelinin hansı sәviyyәnin protokolları istifadәçiyә şәbәkәnin bölüşdürülәn resurslarına
(fayllara, printerlәrә, fakslara, skanerlәrә, hipermәtn sәhifәlәrinә) müraciәt imkanı tәmin edir?

•

Fiziki.
Tәtbiqi.
Tәqdimat.
Seans
Kanal.

455 OSI modelinin hansı sәviyyәsi son qovşaqlar arasında dialoqun idarә edilmәsini tәmin edir?

•

Kanal sәviyyәsi.
Seans sәviyyәsi.
Tәqdimat sәviyyәsi.
Tәtbiqi sәviyyә.
Şәbәkә sıviyyәsi.

456 Verilәnlәrin ötürülmәsi mühitinin әlçatan olmasının müәyyәn edilmәsi, sәhvlәrin aşkar vә
korreksiya edilmәsi mexanizminin müәyyәn edilmәsi mәsәlәlәrini ... hәll edir.

•

OSI modelinin seans sәviyyәsi hәll edir.
OSI modelinin kanal sәviyyәsi hәll edir.
OSI modelinin şәbәkә sәviyyәsi hәll edir.
OSI modelinin fiziki sәviyyәsi hәll edir.
OSI modelinin nәqliyyat sәviyyәsi hәll edir.

457 OSI modelinin fiziki sәviyyәsindә ...

•

verilәnlәrin şәbәkәdә hәrәkәt marşrutu müәyyәn edilir.
verilәnlәrin real ötürülmәsi baş verir.
şәbәkә sәviyyәsindәn alınan verilәnlәrә uyğun olaraq fiziki sәviyyәdә sirkulyasiya edәn siqnallar modulyasiya
edilir.
istifadәçinin kompüterindәki әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә yaradılmış verilәnlәrin harada yerlәşmәsi
mәyyәn edilir vә növbәti sәviyyә ilә qarşılıqlı әlaqә tәmin edilir.
stifadәçi xüsusi әlavәlәrin kömәyi ilә sәnәd (xәbәr, tәsvir vә s.) hazırlayır.

458 OSI modelinin Kanal sәviyyәsi vә ya birlәşdirmә sәviyyәsindә ...

•

istifadәçinin kompüterindәki әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә yaradılmış verilәnlәrin harada yerlәşmәsi
mәyyәn edilir vә növbәti sәviyyә ilә qarşılıqlı әlaqә tәmin edilir.
şәbәkә sәviyyәsindәn alınan verilәnlәrә uyğun olaraq fiziki sәviyyәdә sirkulyasiya edәn siqnallar modulyasiya
edilir.
stifadәçi xüsusi әlavәlәrin kömәyi ilә sәnәd (xәbәr, tәsvir vә s.) hazırlayır.
verilәnlәrin şәbәkәdә hәrәkәt marşrutu müәyyәn edilir.
istifadәçinin kompüteri lokal vә ya qlobal şәbәkә ilә qarşılıqlı әlaqәdә olur.

459 OSI modelinin Şәbәkә sәviyyәsindә ...

•

istifadәçinin kompüterindәki әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә yaradılmış verilәnlәrin harada yerlәşmәsi
mәyyәn edilir vә növbәti sәviyyә ilә qarşılıqlı әlaqә tәmin edilir.
verilәnlәrin şәbәkәdә hәrәkәt marşrutu müәyyәn edilir.
stifadәçi xüsusi әlavәlәrin kömәyi ilә sәnәd (xәbәr, tәsvir vә s.) hazırlayır.
sәnәd istifadә edilәn şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmәsi üçün müәyyәn edilmiş formaya çevrilir.
istifadәçinin kompüteri lokal vә ya qlobal şәbәkә ilә qarşılıqlı әlaqәdә olur.

460 OSI modelinin Nәqliyyat sәviyyәsindә .

•

verilәnlәrin şәbәkәdә hәrәkәt marşrutu müәyyәn edilir.
sәnәd istifadә edilәn şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmәsi üçün müәyyәn edilmiş formaya çevrilir (mәsәlәn,
standart ölçülü paketlәrә bölünür).
istifadәçinin kompüterindәki әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә yaradılmış verilәnlәrin harada yerlәşmәsi
mәyyәn edilir vә növbәti sәviyyә ilә qarşılıqlı әlaqә tәmin edilir.
stifadәçi xüsusi әlavәlәrin kömәyi ilә sәnәd (xәbәr, tәsvir vә s.) hazırlayır.
istifadәçinin kompüteri lokal vә ya qlobal şәbәkә ilә qarşılıqlı әlaqәdә olur.

461 OSI modelinin Seans sәviyyәsindә ...

•

istifadәçinin kompüterindәki әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә yaradılmış verilәnlәrin harada yerlәşmәsi
mәyyәn edilir vә növbәti sәviyyә ilә qarşılıqlı әlaqә tәmin edilir.
istifadәçinin kompüteri lokal vә ya qlobal şәbәkә ilә qarşılıqlı әlaqәdә olur.
sәnәd istifadә edilәn şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmәsi üçün müәyyәn edilmiş formaya çevrilir.
verilәnlәrin şәbәkәdә hәrәkәt marşrutu müәyyәn edilir.
stifadәçi xüsusi әlavәlәrin kömәyi ilә sәnәd (xәbәr, tәsvir vә s.) hazırlayır.

462 OSI modelinin Tәqdimat sәviyyәsindә ...

•

istifadәçinin kompüteri lokal vә ya qlobal şәbәkә ilә qarşılıqlı әlaqәdә olur.
istifadәçinin kompüterindәki әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә yaradılmış verilәnlәrin harada yerlәşmәsi
mәyyәn edilir vә növbәti sәviyyә ilә qarşılıqlı әlaqә tәmin edilir.
sәnәd istifadә edilәn şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmәsi üçün müәyyәn edilmiş formaya çevrilir.
stifadәçi xüsusi әlavәlәrin kömәyi ilә sәnәd (xәbәr, tәsvir vә s.) hazırlayır.
verilәnlәrin şәbәkәdә hәrәkәt marşrutu müәyyәn edilir.

463 OSI modelinin Tәtbiqi sәviyyәsindә ....

•

verilәnlәrin şәbәkәdә hәrәkәt marşrutu müәyyәn edilir.
istifadәçi xüsusi әlavәlәrin kömәyi ilә sәnәd (xәbәr, tәsvir vә s.) hazırlayır.
istifadәçinin kompüteri lokal vә ya qlobal şәbәkә ilә qarşılıqlı әlaqәdә olur.
istifadәçinin kompüterindәki әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә yaradılmış verilәnlәrin harada yerlәşmәsi
mәyyәn edilir vә növbәti sәviyyә ilә qarşılıqlı әlaqә tәmin edilir.
sәnәd istifadә edilәn şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmәsi üçün müәyyәn edilmiş formaya çevrilir.

464 Kompüter şәbәkәlәrinin tәyinatı ...

•

kompüterdә verilәnlәrin işlәnmәsini optimallaşdırmaqdır.
ümumi resurslara birgә müraciәti tәmin etmәkdәn ibarәtdir.
kompüterdә verilәnlәrin emalının keyfiyyәtini yaxşılaşdırmsqdır.
kompüterdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini güclәndirmәkdәn ibarәtdir.
verilәnlәrin hәrәkәt marşrutunu müәyyәn etmәkdir.

465 Şlüz ...

•

kompüterdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini güclәndirir.
verilәnlәrin mübadilәsi üçün müxtәlif protolollardan istifadә edәn müxtәlif şәbәkә obyektlәri arasında
verilәnlәrin mübadilәsini tәşkil etmәyә imkan verәn qurğudur.
kompüterdә verilәnlәrin emalını optimallaşdırır.
kompüterdә verilәnlәrin emalının keyfiyyәtini yaxşılaşdırır.
kompürerdә verilәnlәrin ötürülmә keyfiyyәtini yaxşılaşdırır.

466 Marşrutlaşdırıcı...

•

kompüterdә verilәnlәrin emalının keyfiyyәtini yaxşılaşdırır.
eyni vә ya müxtәlif tip şәbәkәlәri bir mübadilә protokolu üzrә birlәşdirәn qurğudur.
kompürerdә verilәnlәrin ötürülmә keyfiyyәtini yaxşılaşdırır.
kompüterdә verilәnlәrin ötürülmә sürәtini güclәndirir.
kompüterdә verilәnlәrin emalını optimallaşdırır.

467 Körpünün mәqsәdi ...

•

kompüterdә vrrilәnlәrin ötürülmә sürәtini güclәndirmәkdir.
daxili istifadә üçün nәzәrdә tutulan verilәnlәri lokal şәbәkәdәn kәnara buraxmamaqdır.
kompüterdә verilәnlәrin optimal ötürülmәsini tәmin etmәkdir.
verilәnlәrin optimal ötürülmә marşrutunu seçmәkdir.

kompürerdә verilәnlәrin ötürülmә keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaqdır.

468 Kommutator vә ya körpü ... …

•

verilәnlәrin kompüterdә ötürülmә keyfiyyәtini artırmağa imkan verәn qurğudr.
tәkraralayıcı kimi bir neçә seqmenti birlәşdirmәyә imkan verir, tәkrarlayıcıdan fәrqli olaraq ona birlәşdirilmış
seqmentlәrin açılmasını yerinә yetirir.
verilәnlәrin mübadilәsi üçün müxtәlif protoklollardan istifadә edәn müxtәlif şәbәkә obyektlәri arasında
verilәnlәrin mübadilәsini tәşkil etmәyә imkan verәn qurğudur.
tәyinat ünvanını tәhlil edir vә verilәnlәri optimal seçilmiş marşrtla ötürür.
verilәnlәrin kompüterdә ötürülmә sürәtini artırmağa imkan verәn qurğudr.

469 Tәkrarlayıcı ... qurğudur.

•

ona gәlәn siqnalı güclәndirәn vә ya yenidәn generasiya edәn
ona gәlәn siqnalı güclәndirmәyәn, vә yenidәn generasiya edәn
komüterdә verilәnlәrin ötürülmә keyfiyyәtini yaxşılaşdıran qurğudur.
verilәnlәrin ötürülmә sürәtini güclәndirәn
ona gәlәn siqnalı güclәndirmәyәn vә yenidәn generasiya emәyәn

470 tәkrarlayıcılar; kommutatorlar (Körpülәr); marşrutlaşdırıcılar; şlüzlәr ...

•

optimal hesablamalar aparan qurğulardır.
şәbәkәdә verilәnlәrin işlәnmәsi üçün tәtbiq edilәn qurğulardır.
şәbәkәdә kompüterrin sürәtini artıran qurğulardır.
şәbәkәni genişlәndirmәk üçün istifadә edilәn qrğulardır.
verilәnlәri kompüterә daxil edәn qurğulardır.

471 Şәbәkәnin ... hissәsini seqment adlandırmaq qәbul edilmışdir.

•

körpülәr daxil olan
tәkrarlayıcı qurğular daxil olan
kommutatorlar daxil olan
tәkrarlayıcılar vә körpülәr
genişlәndirmә qurğuları daxil olmayan

472 Şәbәkәnin kommunikasiya qovşaqlarına: 1) tәkrarlayıcılar; 2) Әlaqә (daxil olma) serveri; 3)
kommutatorlar (körpülәr); 4) kommunikasiya serveri 5) mmarşrutlaşdırıcılar; 6) şlüzlәr daxildir.

•

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

473 Verilәnlәrin ehtiyat köçürülmәsi serveri ... kompüterdir.

•

şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi
fayl serverlәrdә vә işçi stansiyalarda yerlәşәn verilәnlәrin sürәtinin yaradılması, saxlanması vә bәrpa
edilmәsini tәmin edәn qurğu vә ya
istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn
faksimil xәbәrlәrin otürülmәsini vә qәbl edilmәsini yerinә yetirәn qurğu vә ya
lokal şәbәkә istifadәçilәrinә öz ardıcıl giriş/çıxış portlarına şәffaf müraciәt imkanı verәn qurğu vә ya

474 Faks server ... kompüterdir.

•

tapşırıqların uzaqdan emal edilmәsini yerinә yetirmәyә imkan verәn ayrılmş
faksimil xәbәrlәrin otürülmәsini vә qәbl edilmәsini yerinә yetirәn qurğu vә ya
lokal şәbәkә istifadәçilәrinә öz ardıcıl giriş/çıxış portlarına şәffaf müraciәt imkanı verәn qurğu vә ya
istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn
şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi

475 Әlaqә (daxil olma) serveri ... kompüterdir.

•

lokal şәbәkә istifadәçilәrinә öz ardıcıl giriş/çıxış portlarına şәffaf müraciәt imkanı verәn qurğu vә ya
tapşırıqların uzaqdan emal edilmәsini yerinә yetirmәyә imkan verәn ayrılmş
faksimil xәbәrlәrin otürülmәsini vә qәbl edilmәsini yerinә yetirәn qurğu vә ya
şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi
istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn

476 Kommunikasiya serveri ... kompüterdir.

•

tapşırıqların uzaqdan emal edilmәsini yerinә yetirmәyә imkan verәn ayrılmş
lokal şәbәkә istifadәçilәrinә öz ardıcıl giriş/çıxış portlarına şәffaf müraciәt imkanı verәn qurğu vә ya
faksimil xәbәrlәrin otürülmәsini vә qәbl edilmәsini yerinә yetirәn qurğu vә ya
istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn
şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi

477 Tәtbiqi proqramlar serveri ... kompüterdir.

•

tapşırıqların uzaqdan emal edilmәsini yerinә yetirmәyә imkan verәn ayrılmş
istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn
şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi
faksimil xәbәrlәrin otürülmәsini vә qәbl edilmәsini yerinә yetirәn qurğu vә ya
verilәnlәr bazası fayllarının saxlanması, emal edilmәsi (işlәnmәsi) vә idarә edilmәsi funksiyalarını yerinә
yetirәn

478 Verilәnlәr bazası serveri ... kompüterdir

•

istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn
tapşırıqların uzaqdan emal edilmәsini yerinә yetirmәyә imkan verәn ayrılmş
verilәnlәr bazası fayllarının saxlanması, emal edilmәsi (işlәnmәsi) vә idarә edilmәsi funksiyalarını yerinә
yetirәn
faksimil xәbәrlәrin otürülmәsini vә qәbl edilmәsini yerinә yetirәn qurğu vә ya
şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi

479 Fayl serveri ... kompüterdir

•

şbәkәyә qoşulan vә istifadәçilәrә deyәk ki, ümmi istifadә üçün nәzәrdә tutlan verilәnlәrin saxlanması, tap
şırıqların çap edilmәsi, sorğunun VBİS ilә işlәnmәsi, tapşırıqların mәsafәdәn emal edilmәsi vә i.a. kimi xid
mәtlәr tәqdim edәn
şәbәkә istifadәçilәrinin verilәnlәrini saxlayan vә hәmin verilәnlәrә istifadәçilәrin müraciәt edә bilmәsini tәmin
edәn kompüterdir.
şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi
istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn
verilәnlәr bazası fayllarının saxlanması, emal edilmәsi (işlәnmәsi) vә idarә edilmәsi funksiyalarını yerinә
yetirәn

480 Şәbәkә serveri (server) ... kompüterdir.
şәbәkә istifadәçilәrinin verilәnlәrini saxlayan vә hәmin verilәnlәrә istifadәçilәrin müraciәt edә bilmәsini tәmin
edәn

•

•

şbәkәyә qoşulan vә istifadәçilәrә deyәk ki, ümmi istifadә üçün nәzәrdә tutlan verilәnlәrin saxlanması,
tapşırıqların çap edilmәsi, sorğunun VBİS ilә işlәnmәsi, tapşırıqların mәsafәdәn emal edilmәsi vә i.a. kimi
xidmәtlәr tәqdim edәn
verilәnlәr bazası fayllarının saxlanması, emal edilmәsi (işlәnmәsi) vә idarә edilmәsi funksiyalarını yerinә
yetirәn
şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi
istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn

481 İşçi stsnsiya (workstation) ... kompüterdir.

•

istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilәn
şәbәkәyә birlәşdirilmiş vә istifadәçilәrin öz işlәrini yerinә yetirdiklәri fәrdi
şәbәkә istifadәçilәrinin verilәnlәrini saxlayan vә hәmin verilәnlәrә istifadәçilәrin müraciәt edә bilmәsini tәmin
edәn
şbәkәyә qoşulan vә istifadәçilәrә deyәk ki, ümumi istifadә üçün nәzәrdә tutlan verilәnlәrin saxlanması,
tapşırıqların çap edilmәsi, sorğunun VBİS ilә işlәnmәsi, tapşırıqların mәsafәdәn emal edilmәsi vә i.a. kimi
xidmәtlәr tәqdim edәn .
verilәnlәr bazası fayllarının saxlanması, emal edilmәsi (işlәnmәsi) vә idarә edilmәsi funksiyalarını yerinә
yetirәn

482 Şәbәkәnin sәmәrәli işlәyә bilmәsi vә kompüter şәbәkәsinin işinin idarә edilmәsi üçün ... istifadә
edilir.

•

verilәnlәr bazası serverindәn
sәbәkә әmәliyyat sistemlәrindәn
şәbәkә serverlәrindәn
işçi stansiyslsrdan
kommunikasiya qovşaqlarından

483 Hesablama şәbәkәsinin imkanlarını: 1) kompüterlәr vә onların xaraktristikaları, 2) kabel
sistemlәri, 3) tәkrarlayıcılar, 4) körpülәr, 5) marşrutlaşdırıcılar vә s. müәyyәn edir.

•

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

484 Kompüter şәbәkәsi ...

•

aparat tәşkiledicilәrinin xüsusi sistemidir.
proqram vә aparat tәşkiledicilәrinin qarşılıqlı әlaqәli mürәkkәb sistemidir.
aparat tәşkiledicilәrinin mürәkkәb sistemidir.
proqram tәşkiledicilәrinin mürәkkәb sistemidir.
proqram tәşkiledicilәrinin xüsusi sistemidir.

485 Ümumi halda kompüter şәbәkәsi yaratmaq üçün ...

•

tәkcә kommnikasiya avadanlıqları lazım olur.
xüsusi aparat tәminatı (şәbәkә avadanlıqları) vә xüsusi proqram tәminatı (şәbәkә proqram vasitәlәri) zәruridir.
kopüterlәr vә şbәkә proqram vasitәlәri lazımdır.
kopüterlәr vә şbәkә avadanlığı lazımdır.
kompüterlәr vә kabellәr lazım olur.

486 Kompüterlәr birbaşa birlәşdirilәndә proqram tәminati kimi ... istifadә edilir.

•

xüsusi şәbәkә proqram vasitәlәtindәn

•

әmәliyyat sisteminin tәrkibindә olan standart vasitәlәrdәn
lokal şәbәkә proqram vasitәlәrindәn
şәbәkә proqram vasitәlәrindәn
qlobal şәbәkә proqram vasitәlәrindәn

487 Kompüterlәr birbaşa birlәşdirilәndә ... istifadә edilir.

•

aparat vasilәlәri kimi simsiz ötürmә vasitәlәri
aparat tәminati kimi standart giriş/çıxış (ardıcıl vә paralel) portlarından
aparat vasilәlәri kimi kommutator vә tәkrarlayıcılar
aparat vasilәlәri kimi şlüzlәr vә kabellәr
aparat vasilәlәri kimi tәkrarlayıcılar

488 Windows XP әmәliyyat sistemi ilә işlәyәn iki kompüteri birbaşa birlәşdirmәk üçün ...

•

xüssi şәbәkә proqram vasitәlәri tәlәb edilir.
nә xüsusi aparat tәminatına, nә dә proqram tәminatına ehtiyac olmur.
xüsusi proqram tәminatı tәlәb edilmәsә dә, xüsusi aparat tәminatı tәlәb edilir.
xüsusi aparat tәminatı tәlәb edilmәsә dә, xüsusi proqram tәminatı tәlәb edilir.
xüsusi aparat vә proqram tәminatı tәlәb edilir.

489 Mәlumat mübadilәsi üçün iki pompüterin sadә birlәşdirilmәsi ... adlanır.

•

әlahiddә konfiqurasiya
birbaşa birlәşdirmә
standart çıxış portu
standart giriş portu
xüsusi konfiqurasiya

490 İki vә daha çox kompüteri fiziki birlәşdirәndә ... әmәlә gәlir.

•

proqram tәminatı
kompüter şәbәkәsi
informasiyanin ötürülmәsi üçün standart mühit
proqram tәminatı
aparat tәminatı

491 Hansı proqramlar eyni intyerfeysә malikdir, yaxşı inteqrasiya edilir vә bir birini tamamlayır?

•

Adobe Illustrator vә Corel PhotoPaint
Photoshop vә AutoCAD
Adobe Photoshop vә Corel Painter
Macromedia FreeHahd vә AutoCAD
Adobe Illustrator vә Photoshop

492 Ancaq güclu rastr proqramlar göstәrilәn sәrti müәyyәn edin.

•

Corel Painter, CotrelDRAW, Corel PhotoPaint
Photoshop, Corel PhotoPaint, Corel Painter
Adobe Photoshop, CotrelDRAW, Corel Painter
Corel Painter, CotrelDRAW, AutoCAD
Paint, Photo Draw, AutoCAD

493 Tәkcә sadә rastr qrafika proqramları göstәrilәn sәtri müәyyәn edin.
Corel Painter, Corel PhotoPaint, AutoCAD

•

Paint, PhotoDraw, AutoCAD
Photo Editor, İmaging, CotrelDRAW
Paint, Photo Editor, İmaging
Adobe Illustrator, AutoCAD, Photoshop

494 Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr redaktor deyil?

•

Corel Painter
Paint
AutoCAD
Corel Photopaint
Adobe Photoshop

495 Vektor kodlaşdırma üsulunda obyektin ölçüsü, әyriliyi, yerlәşmәsi haqqında informasiya
kompüterin yaddaşında hansı formada saxlanır?

•

xәtlәr formasında
nöqtәlәr formasında
standart obyekt formasında
adi obyekt formasında
әdәdi әmsallar formasında

496 Vektor qrafika istifadәçiyә nәyi yerinә yetirmәyә imkan vermir?

•

qrafik qurmağa
cizgi çәkmәyә
primitivlәrdәn istifadә etmәklә sadә vә mürәkkәb tәsvirlәr yaratmağa
texniki illüstrasiyalar hazırlamağa
fotoqrafiya keyfiyyәtinә malik tәsvirlәr yaratmağa

497 Voksel modellәr ardıcıllığından hansı mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

tәsvirin parlaqlığını azaltmaq üşün
tәsvirin keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün
tәsvirin kontrastlığını artırmaq üşün
tәsvirin yuyulması effektini almaq üçün
üçölçülü animasiya üçün

498 Doksel nәdir?

•

dokselin multimediaya dәxli yoxdur
vata nәzәrәn dәyişәn pikseldir
vaxta nәzәrәn dәyişәn әyridir
vaxta nәzәrәn dәyişәn vokseldir
vaxta nәzәrәn dәyişәn xәtdir

499 Voksel  ...

•

voksel tibbi anlayışdır
piksellәrin üçölçülü fәzadakı analoqudur
piksellәrin nölçülü fәzadakı analoqudur
piksellәrin ikiölçülü fәzadakı analoqudur
voksellәrin multimediaya dәxli yoxdur

500 Voksel nәdir?

•

piksellәrin ikiölçülü fәzadakı analoqudur
üçölçülü fәzada rastr elementin qiymәtidir
nölşülü fәzadz rastr elementin qiymәtidir
ikiölçülü fәzadz rast elementin qiymәtidir
voksel anlayışının kompüter qrafikasına dәxli yoxdur

501 Әgәr monitorun buraxılışı (hәlli) 800 x 600 – ә vә istifadә olunan rәnglәrin sayı 65 536dırsa,
onda rastr tәsvirin hәcmi nә qәdәr olacaqdır?

•

800 x 600 x 65536 = 31457280000 bit
800 x 600 x 16 = 7680000 bit
800 x 600 x 64 = 30720000 bit
800 x 600 x 32 = 15360000 bit
800 x 600 x 256 = 1222880000 bit

502 Әgәr monitorun buraxılışı (hәlli) 640 x 480ә vә istifadә olunan rәnglәrin sayı 65 536dırsa, onda
rastr tәsvirin hәcmi nә qәdәr olacaqdır?

•

640 x 480 x 65536 = 20132659200 bit
640 x 480 x 16 = 4915200 bit
640 x 480 x 8 = 2457600 bit
640 x 480 x 2 = 614400 bit
640 x 480 x 32 = 9830400 bit

503 Qrafik torun ölçüsü 800 x 600ә, rәng dәrinliyi 8 bitә bәrabәr olarsa, rastr tәsvirin hәcmi nә qәdәr
olacaqdır?

•

800 x 600 x 256 = 122880000 bit
800 x 600 x 8 = 3840000 bit
800 x 600 x 4 = 1920000 bit
800 x 600 x 2 = 960000 bit
800 x 600 x 16 = 7680000 bit

504 Qrafik torun ölçüsü 800 x 600ә, rәng dәrinliyi 2 bitә bәrabәr olarsa, rastr tәsvirin hәcmi nә qәdәr
olacaqdır?

•

800 x 600 x 4 = 1920000 bit
800 x 600 x 8 = 3840000 bit
800 x 600 x 2 = 960000 bit
800 x 600 x 16 = 7680000 bit
800 x 600 x 256 = 122880000 bit

505 Qrafik torun ölçüsü 640 x 480ә, rәnglәrin sayı 256 – ya bәrabәr olarsa, rastr tәsvirin hәcmi nә
qәdәr olacaqdır?

•

640 x 480 x 512 = 157286400 bit
640 x 480 x 8 = 2457600 bit
640 x 480 x 32 = 9830400 bit
640 x 480 x 16 = 4915200 bit
640 x 480 x 265 = 81408000 bit

506 Qrafik torun ölçüsü 800 x 600ә, rәnglәrin sayı 256 –ya bәrabәr olarsa, rastr tәsvirin hәcmi nә
qәdәr olacaqdır?
800 x 600 x 8 = 122880000 bit

•

•

800 x 600 x 8 = 3840000 bit
800 x 600 x 8 = 1920000 bit
800 x 600 x 2 = 960000 bit
800 x 600 x 16 = 7680000 bit

507 Qrafik torun ölçüsü 800 x 600ә, rәnglәrin sayı 16 –ya bәrabәr olarsa, rastr tәsvirin hәcmi nә
qәdәr olacaqdır?

•

800 x 600 x 32 = 15360000 bit
800 x 600 x 4 = 1920000 bit
800 x 600 x 16 = 7680000 bit
800 x 600 x 8 = 3840000 bit
800 x 600 x 2 = 960000 bit

508 Vektor kodlaşdırma üsulunda hәndәsi fiqurlar kompüterin yaddaşında hansı formada saxlanır?

•

ayrıayrı obyektlәr formasında
riyazi formulalar vә hәndәsi abstraksiyalar formasında
xәtlәr formasında
nöqtәlәr formasında
әyri xәtlәr formasında

509 Ağqara tәsvirlәi kodlaşdırmaq üçün minimum neçә bit lazımdır?

•

8.0
1.0
3.0
2.0
4.0

510 Sәkkiz bit maksimum neçә rәngin kodlaşdırılmasına imkan verir?

•

1.6777216E7
256.0
4.0
2.0
16.0

511 Dörd bit maksimum neçә rәngin kodlaşdırılmasına imkan verir?

•

1024.0
16.0
4.0
2.0
265.0

512 Rәngin dәrinliyi nәdir?

•

tәsvirlәki obyektlәrin sayı haqqındq informasiyanın miqdarıdır
pikselin rәngini müәyyәn edәn informasiyanın miqdarıdır
tәsvirdәki piksellәrin sayı haqqında informasiyanın miqdarıdır
tәsvirdәki rәnglәrin miqdarıdır
eyni tipli rәnglәrin sayı haqqında informasiyanın miqdarıdır

513 Tәsvirdәki rәnglәrin sayı nәdәn asılıdır?

•

rәng yaratma sxemindәn
hәr pikselin kodlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulan bitlәrin sayından
әmәliyyat sistemindәn
ekrana çıxarmaq üçün nәzәrdә tutulan tәsvirin ölçülәrindәn
rәng yaratma modelindәn

514 Reallığa az vә ya çox uyğun gәlәn tәsvirlәrin kodlaşdırılması nәdәn asılıdır?

•

piksellәpin sayından
istifadә edilәn rәnglәrin sayından
әmәliyyat sistemindәn
kompüter sistemindәn
ekran nöqtәlәrinin sayından

515 Ağqara tәsviri kodlaşdırmaq üçün mimimum neçә rәqәm lazımdır?

•

16 rәqәm
2 rәqәm
4 rәqәm
1 rәqәm
8 rәqәm

516 Kompüterdә multimedia informasiya hansı formada tәsvir edilir?

•

cәdvәl formasında
rәqәmsal formada
ağqara tәsvir formasında
rәngli tәsvir formasında
mәtn formasında

517 Hesablama qrafikası anlayışı daha çox nә ilә bağlıdır?

•

tәsvirlәrin lokal şәbәkәdә ötürülmәsi ilә
multimedia teönologiyaların inkişafı ilә
tәsvirlәrin lokal vә qlobal şәbәkәlәrdә ötürülmәsi ilә
tәsvirlәrin İnternetlә ötürülmәsi ilә
tәsvirin ekrana vә printerә verilmәsi ilә

518 Additiv metodla mavi rәng necә alınır?

•

qırmızı+göy
yaşıl+ göy
qırmızı+mavi
yaşıl+qırmızı
qırmızı+yaşıl

519 Additiv metodla qara rәng necә alınır?

•

yaşıl+qırmızı+mavi
qırmızı+yaşıl
qırmızı+yaşıl+sarı
qırmızı+yaşıl+goy
yaşıl+qırmızı+alqırmızı

520 Additiv metodla ağ rәng necә alınır?

•

yaşıl+ göy
qırmızı+yaşıl+sarı
qırmızı+yaşıl+goy
qırmızı+yaşıl
qırmızı+göy

521 RLE (RunLength Encoding) nәdir?

•

qrafik tәsvirin yaxşılaşdırılması üsulu
tәsvirin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması üsulu
rәnglәrin әks edilmәsi üsulu
çap olunan tәsvirin çap keyfiyyәtinin artırılması üsulu
qrafik informasiyanın sıxılması üsulu

522 Hansı qrafik redaktorlarda HSB rәng modelinin tәtbigi daha münasibdir?

•

kompüter üçün tәvirlәrin yaradılmasına yönәlәn
televiziya verilişlәrinin hazırlanmasına yönәlәn
reklam işi üçün tәsvirlәrin yaradılmasına yönәlәn
mәtbәә üçün tәsvirlәrin hazırlznmasına yönәlәn
tәsvirin әllә yaradılmasına yönәlәn

523 CMYK modelindә mavi, alqırmızı vә sarı rәnglәr necә adlanır?

•

additiv rәnglәr
әsas rәnglәr
alternativ rәnglәr
kömәkçi rәnglәr
tamamlayıcı rәnglәr

524 CMYK modelindә mavi rәngi necә almaq olar?

•

ağ  qara
ağ  yaşıl
ağ  göy
ağ  qırmızı
ağ  sarı

525 CMYK modeli necә adlanır?

•

әlavә model
subtraktiv model
yardımçı model
additiv model
әsas model

526 Additiv modeldә alqırmızı rәng necә alınlr?

•

ağ+yaşıl
qırmızı+göy
yaşıl+göy
göy+yaşıl
ağ+qırmızı

527 Additiv modeldә mavi rәng necә alınlr?

•

alqırmızı+qırmızı
göy+yaşıl
ağ+göy
qırmızı+göy
qara+qırmızı

528 Additiv modeldә sarı rәng necә alınlr?

•

qara+qırmızı
qırmızı+yaşıl
qırmızı+göy
göy+yaşıl
qırmızı+yaşıl+göy

529 Kompüter üçün hansı rәng modeli daha münasibdir?

•

L*a*b modeli
RGB modeli
CMK modeli
CMYK modeli
HSB modeli

530 CMYK modelindә әlavә rәnglәr әsas rәnglәri hansı rәngә tamamlayır?

•

qırmızı rәngә
qara rәngә
ağ rәngә
firuzә rәngә
sarı rәngә

531 CMYK modelindә komponentlәr necә alınır?

•

firuzәyi rәngdәn әsas rәnglәri çıxmaqla
ağ rәngdәn әsas rәnglәri çıxmaqla
sarı rәngdәn әsas rәnglәri çıxmaqla
qara rәngdәn әsas rәnglәri çıxmaqla
qırmızı rәngdәn әsas rәnglәri çıxmaqla

532 CMYK modelindә hansı rәngdәn istifadә edilir?

•

mavı, göy, yaşıl, qara
mavi, alqırmızı, sarı, qara
mavi, alqırmızı, yaşıl, qara
mavi, sarı, ağ, qırmızı
alqırmızı, sarı, qara, ağ

533 CMYK modelindә rәnglәrin alınması hansı effektә әsaslanır?

•

parlaqlığın azaldılması vә artırılması effektinә
rәngin çıxılması effektinә
rәngin sadә tәsvir effektinә
rәnglәrin toplanması effektinә
rәngin mürәkkәb tәsvir effektinә

534 Additiv modeldә tәşkiledicilәrin әn böyük qiymәtinә malik olan mәrkәz nöqtәsi hansı rәngdә

olacaq?

•

sarı
ağ
al qırmızı
firuzәyi
qırmızı

535 Additiv modeldә tәşkiledicilәrin sıfır qiymәtlәrinә malik olan mәrkәz nöqtәsi hansı rәngdә
olacaq?

•

firuzәyi
qara
mavi
göy
yaşıl

536 RGB modelindә üç rәngin qarışığı hansı rәngi verir?

•

mavi
neytral (boz)
yaşıl
yaşıl
göy

537 RGB modelindә hansı rәnglәr әsas rәnglәr hesab edilir?

•

qırmızı, göy, ağ
göy, yaşıl, qırmızı
qırmızı, göy, sarı
yaşıl, sarı, qırmızı
qırmızı, göy, fuksin

538 Hansı qurğular RGB modeli ilә işlәyir?

•

tipoqrafiya avadanlıqları
monitorlar vә mәişәt televizorları
matris printerlәr
lazer printerlәr
şırnaq printerlәr

539 Neçә әsas rәng modeli mövcuddur?

•

yeddi
üc
bir
iki
btş

540 Rәngin dәrinliyindәn asılı olaraq rәng haqqında informasiya neçә bit ola bilәr?

•

0dan 64 bitә qәdәr
1dәn 32 bitә qәdәr
0dan 16 bitә qәdәr
0dan 2 bitә qәdәr

0dan 8 bitә qәdәr

541 Aşağıdakılardan hansı rәng modelinin tәrifidir?

•

al qırmızı rәngin alınma üsulu
rәng çalarının tәşkiledicilәrә ayrılma üsulu
ağ rәngin alınma üsulu
qara rәngin alınma üsulu
qırmızı rәngin alınma üsulu

542 Rәng çalarlarının әksәriyyәti necә yaradılır?

•

göy vә yaşıl rәnglәrin qarışdırılması ilә
әsas rәnglәrin qarışdırılması ilә
ağ vә qırmızı rәnglәrin qarışdırılması ilә
ağ vә qara rәnglәrin qarışdırılması ilә
göy vә qırmızı rәnglәrin qarışdırılması ilә

543 Tәsvirlәri digәr insanlara vermәk vә digәr proqramlara eksport etmәk üçün hansı format daha
yaxşı hesab edilir?

•

BMP
GIF vә BMP
JPEG
TIFF
TIFF

544 Minimal sәylә maksimal birgәliyә nail olmaq üçün hansı formatdan istifadә etmәk tövsiyyә
edilir?

•

JPEG
BMP
TIFF
TIFF vә GIF
BMP

545 Hansı qrafik format imkanlarına görә digәr formatlardan xeyli üstün hesab edilir?

•

TIFF vә GIF
JPEG
BMP
TIFF
BMP

546 Hansı qrafik format qrafik faylın hәcmini sıxma ilә 250 dәfә azaltmağa imkan verir?

•

GIF vә BMP
BMP
JPEG
TIFF
TIFF

547 Hansı qrafik format qrafik faylı güclü sıxmağa imkan verir?
BMP
TIFF

•

GIF
TIFF vә BMP
JPEG

548 Tәsvirlәrin İnternetdә yerlәşdirilmәsi üçün әsasәn hansı formatdan istifadә edilir?

•

BMP
TIFF
BMP vә JPEG
JPEG
GIF

549 Qrafik formatlardan hansı müqayisә ilә daha yaxşı hesab edilir?

•

GIF
BMP
JPEG
GIF vә JPEG
TIFF

550 TIFF formatının әsas nöqsanı nәdir?

•

sıxmaya keyfiyyәtin itmәsi ilә imkan vermәsi
sıxmaya imkan vermәmәsi
әlavә informasiya saxlamağa imkan vermәmәsi
әlvә informasiya saxlamağa imkan vermәsi
mәhsuldarlığın az olması

551 Peşәkar rәssasmlar әsasәn hansı formatdan istifadә edirlәr?

•

GIF vә BMP formatlarından
TIFF formatından
FIG formatından
BMP formatından
JPEG formatından

552 LZW üsulu ilә hansı tәsvirlәr daha yaxşı sıxılır?

•

fototәsvirlәr
naxışlarla zәngin tәsvirlәr
eyni rәngli piksellәrin uzun sәtrinә malik olan tәsvirlәri
eyni rәngli piksellәrin uzun sәtrinә malik olmayan tәsvirlәri
LZW üsulu qrafik informasiyanın sıxılma üsulu deyil

553 Coğrafi informasiya sistemlәrindә aero vә peyk foto materiallarının saxlanması üçün hansı grafik
formatdan istifadә edilir?

•

SVG
MrSID
TIFF
PNG
ICO

554 Hansı sәtrdә tәsnifata görә ancaq kompleks formatlar göstәrilmişdir?

•

SVG, JPEG, PDF

•

DjVu, PDF, CGM
PDF, Al, TIFF
PDF, DjVu, GIF
CDR, PDF, JPEG

555 Hansı sәtrdә tәsnifata görә ancaq vektor formatlar göstәrilmişdir?

•

Al, TGA, CGM
SVG, WMF, CDR
PNG, EMF, PDF
ICO, MrSID, CDR
BMP, GIF, DjVu

556 Windowsnişanların saxlanması üçün hansı formatdan istifadә edilir?

•

MrSID
TGA
ICO
PNG
TIFF

557 Hansi sәtrdә tәsnifata görә ancaq rastr formatlar göstәrilmişdir?

•

BMP,GIF, PDF
ICO, PNG, TGA
BMP, PNG, CDR
BMP,TIFF, PDF
BMP, CGM, ESP

558 Tәsnifata görә hansı format kompleks format hesab edilir?

•

CDR
DjVu
TGA
ICO
SVGZ

559 Hansı format vektor format deyil?

•

CDR
PNG
SVGZ
SVG
ESP

560 Hansı formata malik olan fayllarda saxlanan siqnal haqqında tam informasiya mövcud olur?

•

JPEG
RAW
JPEG
BMP
TIFF

561 GIF formatı nә mәqsәdlә yaradılmışdı?

•

rast tәvirlәrin redaktә edilmәsi üçün

•

rast tәvirlәrin mübadilә edilmәsi üçün
rәng çalarlarının sayıni artırmaq üçün
vektor tәvirlәrin mübadilә edilmәsi üçün
tәsvirlәrdә real rәng çalarlarının olmasını tәmin etmәk üçün

562 PNG azad format kimi hansı qrafik formatı әvәz etmәk üçün yaradılmışdı?

•

RAW
GIF
JPEG
BMP
TIFF

563 Qrafik faylın formatı nәdir?

•

qrafik faylı korrektә etmәk üsuludur
qrafik verilәnlәrin xarici daşıyıcıda tәsvir üsuludur
qrafik verilәnlәrin tәkcә çar edilmәsi üsuludur
qrafik verilәnlәrin tәkcә ekranda tәsvir üsuludur
qrafik verilәnlәrin ancaq printerdә tәsvir üsuludur

564 Qrafik formatın seçilmәsi nәdәn asılıdır?

•

әmәliyyat sistemindәn
qarşıya qoyulmuş mәsәlәdәn
istifadә edilәn avadanlıqlardan
tәsvirin keyfiyyәtindәn
kompüterdәn

565 GİF formatı neçә rәngdәn istifadә etmәyә imkan verir?

•

2048dәn çox olmayan rәngdәn
255dәn çox olmayan rәngdәn
128dәn çox olmayan rәngdәn
16dan çox olmayan rәngdәn
1024dәn çox olmayan rәngdәn

566 GIF qrafik formatın әsas nöqsanı nәdәn ibarәtdir?

•

keyfiyyәti itirmәdәn faylı çox sıxmağa imkan verir
rәng dәrinliyi azdır
animasiya effektini yaratmağa imkan vermir
parlaq fona malik tәsvir yaratmağa imkan vermir
animasiyanın müxtәlif formatını yaratmağa imkan vermir

567 Windows әmәliyyat sisteminin әsas qrafik formatı hansıdır?

•

GIF vә JPEG
BMP
GIF
HSB
JPEG

568 Aşağıdkılardan hansı qrafik faylin formatının tәrifidir?

•

qrafik faylın korreksiya edilmәsi qaydalarının mәcmuyu

•

qrafik faylın qurulması qaydalarının mәcmuyu
qrafik faylın çap edilmәsi qaydalarının mәcmuyu
qrafik faylın ötürülmәsi qaydalarının mәcmuyu
qrafik faylın köçürülmәsi qaydalarının mәcmuyu

569 CorelDRAW proqramında fiqurlu mәtn üzәrindә hansı әmәliyyatı yerinә yetirmәk olmur?

•

mәtni trayektoriya üzrә yerlәşdirmәk
mәti dartmaq vә ya әymәk
simvolu bukvitsaya çevirmәk
mәtnә xüsusi effektlәr (hәcm, keçmә vә s.) tәtbiq etmәk
mәtnin güzgü әksini almaq

570 CorelDRAW proqramında hansı rәnglәmә tipi rәng seçmәk üçün daha geniş imkanlar tәqdim
edir?

•

çoxrәngli bektor naxış rәnglәmә
qradiyent rәnglәmә
tekstur rәnglәmә
naxışlı rәnglәmә
bircins rәnglәmә

571 CorelDRAW proqramında Outline alәtindәn hansı әmәliyyatı yerinә yetirmәk üçün istifadә
edilir?

•

bircinc rәnglәmә üçün
müxtәlif rәnglәmә kateqoriyalarına müraciәt etmәk üçün
tekstur rәnglәmә üçün
qradiyent rәnglәmә üçün
konturu rәnglәmәk üçün

572 CorelDRAWda obyektlәr üzәrindә dәyişiklik aparma әmәliyyatını yerinә yetirmә mәqsәdilә
onları ayırmaq üçün hansı alәtdәn istifadә edilir?

•

Poligon (Çoxbucaqlı)
Shape (Figur)
Zoom (Miqyas)
Pick (Göstәrici) alәtindәn
Rectangle (Düzbucaqlı)

573 Vektor qrafikada hәr bir primitiv necә şәrh olunur?

•

mürәkkәb obyekt formasında
analitik formada
grafik formada
әmr formasında
sadә obyekt formasında

574 Aşağıdakılardan hansı vektor qrafikada primitiv deyil?

•

çevrә
qövs
düzbucaqlı
düz xәtt
mәtn abzası

575 CorelDRAWda obyekt üzәrindә dәyişiklik apara bilmәk üçün әvvәlcә hansı әmәliyyatın yerinә
yetirilmәsi zәruridir?

•

miqyaslaşdırma
güzgü әksini alma
fırlatma
yerini dәyişmә
ayırma

576 CorelDRAW proqramında tekstur rәnglәmәdәn nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

tәbii materialların real tәsvir edilә bilmәsi üçün
mәtbәә üsulu ilә çap edilәn tәsvirlәrin keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün
tәsviri asan rәnglәmәk üçün
tәsvirin keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün
çapın keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün

577 CorelDRAWda Fiksә olunmuş palitra (Fixed Palettes) hansı sahәnin mütәxәsislәri üçün nәzәrdә
tutulmuşdur?

•

reklam mәhsulları hazırlayanlar üçün
peşәkar fotoqraflar üçün
kompüterdә sәhifә düzәn mütәxәsislәr üçün
peşәkar rәssamlar üçün
Websәhifәsi yaradanlar üçün

578 CorelDRAW proqramında Toolbox lövhәsinin alәtlәri ilә hansı әmliyyatlar yerinә yetirilә bilәr?

•

artıq detalların silinmәsi
müxtәlif xәtlәrin çәkilmәsi
müxtәlif fiqurların qurulması (çәkilmәsi)
frqmentlәrin lazım olan rәnglәrlә rәnglәnmәsi
Göstәrilәn әmәliyyatların hamısı

579 CorelDRAW proqramında hansı tip rәnglәmәdәn istifadә edilәndә bir rәsm dәfәlәrlә tәkrar
olunur?

•

qradiyent rәnglәmәdәn
tekstur rәnglәmәdәn
bircins rәnglәmәdәn
naxışlı rәnglәmәdәn
xәtti rәnglәmәdәn

580 CorelDRAW proqramında radial rәnglәmәdәn hansı mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

kәnarları qeyridәqiq olan obyektlәrin yaradılması üçün
düzbucaqlı obyektlәri yaratmaq üçün
ulduz formalı obyektlәri yaratmaq üçün
kürәşәkilli obyektlәri yaratmaq üçün
kәnarları dәqiq olan obyektlәrin yaradılması üçün

581 CorelDRAW proqramında Shape (Fiqur) alәti nә mәqsәd üçün istifadә edilir?
obyektlәrin seçilmәsi üçün
çoxbucaqlıların vә ulduz fiqurlarının tәsvir edilmәsi üçün

•

•

obyektin formasını dәyişdirmәk üçün
düzgün fiqurların çәkilmәsi üçün
tәsvirә baxmaq üçün

582 CorelDRAWda hansı әmәliyyat әsas әmәliyyatlara daxil deyil?

•

tәsvirin güzgü әksinin alınması
köçürmә
obyektin iri detallarının qurulması
yerdәyişmә
miqyaslaşdırma

583 Tәsvirin xırda detallarını yaxşı görә bilmәk üçün nә etmәk lazımdır?

•

parlaqlığı artırmaq
tәsviri ayırmaq
tәsviri yumaq
kәskinliyi artırmaq
frqmenti böyütmәk

584 CorelDRAW redaktorunun bir obyektindә nә ola bilmәz?

•

Eyni cinsli rәnglә doldurulmuş sahәlәr
Eyni qalınlığa malik birlәşdirici xәtlәr
Birdәn çox olmayan seqmen
Eyni rәngә malik birlәşdirici xәtlәr
Müxtәlif qalınlığa malik birlәşdirici xәtt

585 CorelDRAW redaktorunda qovşaqların koordinatları vә seqmentin parametrlәri nәyi müәyyәn
edir?

•

obyektin konturunun qalınlığını
obyektin uzunluğunu
obyektin enini
obyektin xarici görünüşünü
obyektin hәcmini

586 CorelDRAW redaktoru ilә işlәyәrkәn seqmentin hәr iki ucundakı әyrilik manipulyatorunun
uzunluğunun qiymәti sıfıra bәrabәr olanda әyri necә görünür?

•

elliptik xәtt formasında
qapalı әyri formasında
açıq әyri formasında
düz xәtt formasında
qövsә bәnzәr formasında

587 CorelDRAW redaktorunda әyrilik necә müәyyәn edilir?

•

әyrinin radiusu ilә
әyrinin uzunluğu ilә
әyrini kәsәn xәttin uzunluğu ilә
әyrini kәsәn xәttin isyiqamәti ilә
әyrilik manipulyatorunun uzunluğu ilә

588 CorelDRAW redaktorunda әyrilik neçә parametrlә müәyyәn olunur?

•

üç parametrlә
bir parametrlә
çoxlu sayda parametrlәrlә
bir neçә parametrlә
iki parametrlә

589 CorelDRAW redaktorunda iki düyünü birlәşdirәn obyekt necә adlanır?

•

seqment
әyri xәtt
Beze әyrisi
düz xәtt
qövs

590 CorelDRAW redaktorunda obyektin xarici görünüşü nәdәn asılıdır?

•

düyünlәrin sayından vә seqmentin parametrlәrinin sayından
nöqtәlәrin sayından
düyünlәrin sayından
düyünlәrin koordinatlarından vә seqmentlәrin parametrlәrindәn
seqmentlәrin sayından

591 CorelDRAW redaktorunda әyrilik manipulyatorları necә tәqdim olunur?

•

bucaq kәmiyyәtlәrinin kömәyi ilә
әdәdi kәmiyyәtlәrin kömәyi ilә
vektorların kömәyi ilә
nöqtәlәrin kömәyi ilә
parçaların kömәyi ilә

592 CorelDRAW redaktorunda әsas anlayış nәdir?

•

nöqtә
düz vә ya әyri xәtt
düz xәtt
obyekt
әyri xәtt

593 CorelDRAW proqramında vәziyyәtdәn asılı olaraq dәyişәn interfeys necә adlanır?

•

mürәkkәb interfeys
sadә interfeys
instrumental interfeys
intellektual interfeys
effektiv interfeys

594 Photoshop proqramında sadә ayırma alәtlәrindәn istifadә ilә düzgün fiqurlar formasında ayırma
oblastı yaratmaq üçün ...

•

Shift+Alt düymәlәrini sıxılmış vәziyyәtdә saxlamaq lazımdır
Shift düymәsini sıxılmış vәziyyәtdә saxlamaq lazımdır.
Alt düymәsini sıxılmış vәziyyәtdә saxlamaq lazımdır.
Ctrl düymәsini sıxılmış vәziyyәtdә saxlamaq lazımdır.
Ctrl+Alt düymәlәrini sıxılmış vәziyyәtdә saxlamaq lazımdır

595 Adobe Photoshop proqramında rәng çalarları oxşar (yaxın) olan oblastları ayırmaq üçün hansı
alәtdәn istifadә edilir?

•

Elliptical Marguee (Elliptik oblast
Magic Wand (Sehirli çubuq)
Lasso
Poligonal Lasso (Çoxbucaqlı lasso)
Magnetic Wand (Maqnit lasso)

596 Adobe Photoshop proqramında hansı alәtin xassәlәr lövhәsinin Toleranc sahәsindә istifadәçi rәng
çalarlarının yaxınlıq dәrәcәsini verә bilәr?

•

Poligonal Lasso
Magic Wand
Pen
Magic Wand
Lasso

597 Adobe Photoshop proqramında hansı alәt istifadәçiyә dәqiq kontura vә düzgün olmayan formaya
malik oblast ayırmağa imkan verir?

•

Magic Wand
Maqnetic Lasso
Lasso
Poligonal Lasso
Pen

598 Adobe Photoshop proqramında hansı alәt istifadәçiyә verilmiş nöqtәlәrә görә oblast ayırmağa
imkan verir?

•

Maqnetic Lasso (Maqnit lasso)
Pen
Magic Wand (Sehirli çubuq)
Poligonal Lasso
Lasso

599 Adobe Photoshop proqramı ilә iş zamanı hansı oblasta maskalanmış oblast deyilir?

•

nisbәtәn parlaq olmayan oblastlara
ayırma sәrhәddi xaricindәki oblasta
әvvәllәr dәyişiklik aparılmış oblasta
ayırma sәrhәddi hüdudunda yerlәnәn oblasta
düzәliş aparılmış oblastlara

600 Adobe Photoshop proqramı ilә işlәyәrkәn hansı oblastı bir tәsvirdәn digәrinә yerlәşdirmәk olar?

•

tәsvirin tәkcә dәyişdirilmәmiş hissәlәri
tәkcә ayrılmış oblastı
tәsvirin ixtiyari hissәsini
tәkcә maskalanmış oblastı
tәkcә dәyişdirilmiş hissәlәri

601 Adobe Photoshop proqramında hansı alәt mausun göstәricisi ilә ayırma konturunu idarә etmәyә
imkan verir?

•

Elliptical Marguee (Elliptik oblast)
Lasso
Maqnetic Lasso (Maqnit lasso)
Magic Wand (Sehirli çubuq)
Poligonal Lasso (Çoxbucaqlı lasso)

602 Adobe Photoshop proqramında Elliptik oblast (Elliptical Marguee) alәtindәn nә mәqsәdlә istifadә
edilir?

•

mürәkkәb formalı ayırma oblastı yaratmaq üçün
oval formalı ayırma oblastı yaratmaq üçün
yaxın rәng çalarlarından ibarәt olan ayırma oblastı yaratmaq üçün
düzbucaqlı formasında ayırma oblastı yaratmaq üçün
çoxbucaqlı formada olan ayırma oblastı yaratmaq üçün

603 Adobe Photoshop proqramında Oblast (Marguee), Lasso vә Sehirli çubuq alәtlәrindәn nә
mәqsәdlә istifadә edilir?

•

göstәrmә rejimini seçmәk üçün
lazım olan piksellәr çoxluğunu seçmәk üçün
lazım olan alәtlәri seçmәk üçün
rәsm oblastı yaratmaq üçün
tәsvirlәrә baxma rejimlәrindәn birini seçmәk üçün

604 Adobe Photoshop proqramında kanallarla iş üçün hansı lövhәdәn istifadә edilir?

•

Xassәlәr
Channels
Layers
Swatches
Naviqator

605 Adobe Photoshop proqramında ayrılmış oblastlarla hansı iş rejimindә ayrılan sahә sayrışan
punktir xәtlә mәhdudlaşdırılır?

•

belә rejim yoxdur
standart rejimdә
adi rejimdә
sürәtli maska rejimindә
universal rejimdә

606 Adobe Photoshop proqramı ilә iş zamanı çox vaxt “qarışqa yolu” vә ya “Qaçan qarışqalar”
adlandırılan sayrışan punktir xәtt tәsvirin hansı oblastı әtrafında yaranır?

•

açıq rәngli oblastlar әtrafında
ayrılmış oblastı әtrafında
parlaq oblastlar әtrafında
maskalanmış oblastı әtrafında
tutqun oblastlar әtrafında

607 Adobe Photoshop proqramıda dәqiq sәrhәdlә ayırma üçün hansı alәtdәn istifadә edilir?

•

Elliptical Marguee (Elliptic oblast)
Magnetic Lasso (Maqnitli Lasso)
Poligonal Lasso (Çoxbucaqlı Lasso)

Magic Wand (Sehirli çubuq)
Lasso

608 Adobe Photoshop proqramıda tәsvirin hansı hissәsi maskalanmış oblast adlanır?

•

tәsvirin müxtәlif rәng çalarlarına malik olan hissәsi
tәsvirin ayırma sәrhәddi daxilindә qalan hissәsi
tәsvirin ayrılmış hissәsi
tәsvirin ayırma sәrhәddindәn kәnarda qalan hissәsi
tәsvirin eyni rәngli hissәsi

609 Adobe Photoshop proqramında ayrılmış oblastlar üzәrindә hansı әmәliyyatları yerinә yetirmәk
olar?

•

tundlәşdirmә vә güzgü әksinin alınması
sadalanan әmәliyyatların hamısını
miqyaslaşdırma vә fırlatma (döndәrmә)
yerdәyişmә vә köçürmә
rәnglәmә vә durultma

610 Adobe Photoshop proqramında xәtlәrin vә fiqurların yaradılması üçün nәdәn istifadә edilir?

•

Layer menyusundan
alәtlәr lövhәsindәn
View menyusundan
Edit menyusundan
İmage menyusundan

611 Adobe Photoshop proqramının Fillet(Filtrlәr) menyusuna hansı әmrlәr daxildir?

•

giriş çıxış әmrlәri
tәsvirlәri digәr әlavәlәrdәn import edәn әmrlәr
qrafik effekt әmrlәri
düzәliş әmrlәri
tәsvirlәrә baxmaq üçün istifadә edilәn әmrlәr

612 Adobe Photoshop proqramının proqram pәncәrәsinin başlıq sәtrindә nә әks etdirilir?

•

isçi sahә
Proqramın nişanı vә adı
alәt lövhәlәri
menyu sәtri
vәziyyәt sәtri

613 Adobe Photoshop proqramı ilә işlәyәrkәn tәsvirin plyonkanın altında qalan hisәsini yaxşı görә
bilmәk üçün hansı plyonkadan istifadә edilir?

•

mavi
yarımşәffaf
qırmızı
göy
yaşıl

614 Adobe Photoshop proqramında maska nә ilә müqayisә edilә bilәr?

•

şablonla

•

trafatetlә
düzbucaqlı ilә
böyüdücü şüşә ilә
xәtkeşlә

615 Adobe Photoshop proqramı ilә hansı tәsvirlәr daha tez emal edilir?

•

istifadәçilәrin yaratdığı tәsvirlәr
kiçik ölçülü tәsvirlәr
skanerlә alınan tәsvirlәr
rәqәmsal fotokameralardan alınan tәsvirlәr
digәr әlavәlәrdәn import edilәn tәsvirlәr

616 Adobe Photoshop proqramında lövhәlәr hansı mәqsәdlә qruplaşdırılır?

•

operativ yaddaşda az yer tutması üçün
ekranda az yer tutması üçün
lövhәlәrdә daha çox alәt yerlәşdirmәk üçün
xarici daşıyıcıda az yer tutması üçün
lövhәlәrin belә tәşkilinin sadә vә münasib olduğuna görә

617 Adobe Photoshop proqramında alәtlәr niyә qruplaşdırılır?

•

alәtlәrdәn tәcrübәsiz istifadәçilәrin istifadә edә bilmәsini tәmin etmәk üçün
onların tapılmasını asanlaşdırmaq üçün
alәtlәrlә yerinә yetirilәn әmәliyyatların keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün
istifadә edilәn alәtlәrin sayını artırmaq üçün
proqramın әyaniliyini yüksәltmәk üçün

618 Adobe Photoshop proqramında susma prinsipi ilә Toolbox (Alәtlәr) lövhәsi pәncәrәnin hansı
hissәsindә yerlәşir?

•

aşağı hisәsindә
sol hissәsindә
yuxarı hissәsindә
mәrkәzindә
sağ hisәsindә

619 Müxtәlif tәsvirlәrdә olan müxtәlif fraqmentlәrin birlәşdirilmәsi üsulundan hansı mәqsәdlә istifadә
edilir?

•

tәsvirin formatını dәyişmәk üçün
Kollaj yaratmaq üçün
tәsvirin ölçülәrini kiçiltmәk üçün
tәsvirin ölçülәrini böyütmәk üçün
tәsvirin rәng çalarlarını dәyişmәk üçün

620 Photoshop proqramından istifadә etmәklә qeyri adi effektlәr hansı üsulla әldә edilә bilәr?

•

Photoshopda belә üsul yoxdur
müxtәlif tәsvirlәrdә olan müxtәlif fraqmentlәri qovuşdurmaqla
tәsvirlәrin ölçülәrini kiçiltmәklә
tәsvirlәrin ölçülәrini böyütmәklә
ekranda tәsvirin fraqmentlәrinin yerini dәyişmәklә

621 Niyә Photoshop proqramından tәsvirlәri yaratmaq üşün istifadә edilmir?

•

Photoshop proqramında tәsvirlәri redaktә etmәk üçün güclü vasitәlәr olmadığına görә
Photoshopda tәsvir yaradan alәtlәr nisbәtәn mәhdud olduğuna görә
Photoshop proqramında tәsvir yaratmaq üçün alәtlәr olmadığına görә
Photoshoplada tәsvir yaratmaq mümkün olmadığına görә
Photoshop proqramında tәsvirlәri redaktә etmәk üçün güclü vasitәlәr olduğuna görә

622 Rastr tәsviri әvvәlcә kiçildib, sonra әvvәlki ölçüsünә qәdәr boyüdәndә aşağıdakılardan hansı ola
bilmәz?

•

rәngli sahәlәrin tәhrif edilmәsi
tәsvirin keyfiyyәtinin yaxşılşması
tәsvirdә qarışıqlığın vә pillәvariliyin olması
tәsvirdә pillәvariliyin olması
tәsvirdә qarışıqlığın olması

623 Dünya üzrә rastr tәsvirlәrin redaktә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan әn papulyar proqram hansıdır?

•

Macromedia FreeHand
Adobe Photoshop
Corel PhotoPaint
PhotoEditor
Adobe Illustrator

624 Adobe Photoshop proqramında obyekt deyәndә ...

•

tәsvirin rәnglәnmiş hissәsi әzәrdә tutulur.
bütövlükdә tәsvir vә ya tәsvirin ayrilmış hissәsi nәzәrdә tutulur.
eyni rәnglә rәnglәnmiş hissәlәr nәzәrdә tutulur.
tәsvirirn zәif yuyulmuş hissәlәri nәzәrdә tutulur.
tәsvirin müxtәlif rәnglәrlә rәnglәnmiş hissәlәri nәzәrdә tutulur.

625 Photoshop proqramında: 1) ölçünün dәyişdirilmәsi; 2) maillәndirmә; 3) döndәrmә; 4) rәngin
dәyişdirilmәsi; 5) parlaqlığın dәyişdirilmәsi kimi әmәliyyatların hansı transformasiya әmәliyyatına
aid edilir?

•

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

626 Photoshop proqramında hansı interpolyasiya metodu hәmişә susma prinsipi ilә tәklif edilir?

•

Yaxın qonşu.
Bikubik.
Bixәtti
Xәtti.
Kub.

627 Photoshop proqramında hansı interpolyasiya metodu tәtbiq edilәndә tәsvirin yuyulmasını
azaltmaq üçün kontrastlıq artır?
Bikubik.

•

Bixәtti
Xәtti.
Bikubik.
Yaxın qonşu.

628 Adobe Photoshop proqramında Bixәtti interpolyasiya variantı tәtbiq edilәndә …

•

kәnarları yuyulmuş tәsvir alınır.
daha tünd tәsvir alınır.
yaxın qonşu variantındakından daha keyfiyyәtli tәsvir alınır.
daha açıq tәsvir alınır.
yaxın qonşu variantında olandan aşağı keyfiyyәtli tәsvir alınır.

629 Adobe Photoshop proqramında Bixәtti interpolyasiya metodu ...

•

yaxın qonşu metoduna nisbәtәn daha sadәdir.
aşağı keyfiyyәtli tәsvir verir.
daha işıqlı tәsvir verir.
daha tünd tәsvir verir.
yaxın qonşu metoduna nisbәtәn daha mürәkkәbdir.

630 Adobe Photoshop proqramında yaxın qonşu vә ya qonşu piksellәr üzrә interpolyasiya metodunun
әn yaxşı cәhәti ...

•

tәsvirin parlaqlığını yüksәltmәkdәn ibatәtdir.
tәsvirin dürüstlüyünü yüksәltmәkdәn ibatәtdir.
tәsvirin dürüstlüyünә tәsit etmәmәkdәn ibarәtdir.
tәsvirin parlaqlığını azaltmaqlan ibatәtdir.
tәsvirin dürüstlüyünü pislәşdirmәkdәn ibatәtdir.

631 Adobe Photoshop proqramında yaxın qonşu vә ya qonşu piksellәr üzrә interpolyasiya metodunun
tәtbiq edilmәsi ...

•

tәsvirin parlaqlığının artmasına sәbәb ola bilәr.
tәsvirin yuyulması effektinә sәbәb ola bilәr.
tәsvirirn keyfiyyәtinin yüksәlmәsinә sәbәb ola bilәr.
tәsvirin tutqunluğunun artmasına sәbәb ola bilәr.
tәsvirdә pillәvari effektin әmәlә gәlmәsinә sәbәb ola bilәr.

632 Adobe Photoshop proqramında yaxın qonşu vә ya qonşu piksellәr üzrә interpolyasiya metodunun
...

•

eyni rәng çalarına malik sahәlәri çox olan tәsvirlәrә tәtbiq edilmәsi tövsiyә edilir
dürüst sәrhәdlәri olmayan tәsvirlәrә tәtbiq edilmәsi tövsiyә edilir
rәng çalarlarının sayı az olan tәsvirlәrә tәtbiq edilmәsi tövsiyә edilir
tәdrici rәng keçidlәri olmayan tәsvirlәrә tәtbiq edilmәsi tövsiyә edilir.
rәng çalarlarının sayı çox olan tәsvirlәrә tәtbiq edilmәsi tövsiyә edilir

633 Adobe Photoshop proqramında әn sadә interpolyasiya metodu ...

•

eqyridürüst sәrhәdlәr adlanır.
yaxın qonşu adlanır.
tәdrici rәng keçidi adlanır.
sәrt sәrhәdlәr adlanır.
dürüst sәrhәdlәr adlanır.

634 Adobe Photoshop proqramında tәsvirin nöqtәlәrininsayı dәyişdirilәndә nәklif edilәn ...

•

yuma etodlarından birini seçmәk lazımdır.
interpolyasiya metodlarından birini seçmәk lazımdır.
hamarlama etodlarından birini seçmәk lazımdır.
iterasiya etodlarından birini seçmәk lazımdır.
tәnlәşdirmә etodlarından birini seçmәk lazımdır.

635 Adobe Photoshop proqramında tәsvirin buraxılışının qiymәti artırılanda ...

•

tәsvirdәki rәnglәrin sayı artır.
tәsvirә yeni informasiya әlavә edilir.
tәsvirin dürüstlüyü yüksәlir.
tәsvirdәki informasiyanın bir hissәsi itir.
tәsvirdәki rәnglәrin sayı azalır.

636 Adobe Photoshop proqramında tәsvirin buraxılışının qiymәti azaldılanda ...

•

buraxılışın azaldılması nәsvirin keyfiyyәtinә tәsir göstәrmir.
tәsvirdәki informasiyanın bir hissәsi itir.
tәsvirdәki rәnglәrin sayı artır.
tәsvirә informasiya әlavә edilir.
tәsvirin dürüstlüyü yüksәlir.

637 Adobe Photoshop proqramında tәsvirin buraxılışı dәyişdirilәndә ...

•

tәsvirdәki rәnglәrin sayı azalır.
tәsvirin ölçüsü dәyişir.
tәsvirin dürüstlüyü arttır.
tәsvirin keyfiyyәti yaxşılaşır.
tәsvirdәki rәnglәrin sayı artır.

638 Photoshop proqramında sәnәdin necә çap edilәcәyini bilmәk üçün ölçülәrin: 1) santimetrlә; 2)
punktla; 3) millimetrlә; 4) piki ilә; 5) dyümlә verilmәsi daha münasibdir.

•

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

639 Adobe Photoshop proqramında tәsvirdәki nöqtәlәrin sayının dәyişdirilmәsi ...

•

tәsvirin yuyulma sәviyyәsinә tәsir göstәrir.
tәsvirin ölçüsünә vә keyfiyyәtinә tәsir göstәrir.
tәsvirin keyfiyyәtinә tәsir göstәrir, ölçüsünә isә tәsir göstәrmir.
әsvirin ölçüsünә tәsir göstәrir, keyfiyyәtinә isә tәsir göstәrmir
tәsvirin ölçüsünә vә keyfiyyәtinә tәsir göstәrmir.

640 Adobe Photoshop proqramında tәsvirlәri çap üçün vә va digәrlәrinә (nәşriyyata) vermәk üçün
hazırlayanda onun ölçülәrini ... müәyyәn etmәk daha münasib olur.

•

punkt vә ya piki ilә
piksellә
santimetrlә

faizlә
millimetrlә

641 Adobe Photoshop proqramının Image Size dialoquna ...

•

idarәetmә elementlәrinin altı әsas qrupu daxildir.
idarәetmә elementlәrinin iki әsas qrupu daxildir.
idarәetmә elementlәrinin dörd әsas qrupu daxildir.
idarәetmә elementlәrinin üç әsas qrupu daxildir.
idarәetmә elementlәrinin beş әsas qrupu daxildir.

642 Adobe Photoshop proqramında tәsviri ...

•

ixtiyari kadra yerlәşdirmәk olar, lakin ixtiyari kadrı ayırmaq vә böyütmәk olmaz.
ixtiyari kadra yerlәşdirmәk, kadrı ayırmaq vә böyütmәk olar.
ayırmaq vә ixtiyari kadra yerlәşdirmәk olar, lakin ixtiyari kadrı böyütmәk olmaz.
ixtiyari kadra yerlәşdirmәk olar, kadrı ayırmaq vә böyütmәk olmaz.
ixtiyari kadra yerlәşdirmәk omaz, ixtiyari kadrı ayırmaq vә böyütmәk olar.

643 Adobe Photoshop proqramında kәsmә prosesi zamanı ...

•

tәsvirin ölçülәrini proporsional dәyişdirmәk olar, nhansformasiya etmәk olmaz.
tәsviri transformasiya etmәk vә onun ölçülәrini proporsional dәyişdirmәk olar.
tәsviri transformasiya etmәk olar, ölçülәrini bir tәrәfi boyunca dәyişdirmәk olmaz.
tәsviri transformasiya etmәk olar, ölçülәrini proporsional dәyişdirmәk olmaz.
tәsvirin ölçülәrini bir tәrәfi boyunca dәyişdirmәk olar, nhanformasiya etmәk olmaz.

644 Adobe Photoshop proqramında kәsmә prosesi yerinә yetirilәndә tәsvirdәki ayrılmış oblastın
kәnarlarında yaranan qovşaq nöqtәlәrindәr ...

•

ayrılmış oblastın lәğv edilmәsi vә yerinin dәyişdirilmәsi üçün istifadә edilә bilәr.
ölçülәrin proporsional dәyişdirilmәsi vә dondәrmә üçün istifadә edilә bilәr.
nәkcә ayrılmış oblastın döndәrilmәsi üçün istifadә edilә bilәr.
tәkcә olçülәrin dәyişdirilmәsi üçün istifadә edilә bilәr.
ayrılmış oblastın lәğv edilmәsi üçün istifadә edilә bilәr.

645 Adobe Photoshop proqramında tәsvir üzәrindә Çәrçivә alәti ilә ayırma aparılandan sonra
kәsilәcәk oblastın әtrafında ...

•

üzәrindә qovşaq nöqtәlәri olan ovalşәkilli ayırma konturu yaranır.
üzәrindә qovşaq nöqtәlәri olan kontur yaranır.
üzәrindә qovşaq nöqtәlәri olmayan ixtiyari kontur yaranır.
oval şәkilli ayırma konturu yaranır.
üzәrindә qovşaq nöqtәlәri olmayan әyixәtli ayırma konturu yaranır.

646 Adobe Photoshop proqramında tәsvirdәn lazım olmayan hissәlәri ... alәtinin kömәyi ilә kәsmәk
olar.

•

Maqnitli lasso
Çәrçivә (Рамка)
Ovalşәkilli oblast
Düzbucaqlı oblast
Düzxәtli lasso

647 Adobe Photoshop proqramında kәtanın kәnarlarına әlavә edilәn ...

•

sahәlәr rәngli fona vә orta şәfaflığa malik olur.
sahәlәrin rәngi vә şәffaflığı ilkin sәnәddәki kimi olur.
sahәlәr ağ fona vә maksimal şәfaflığa malik olur.
sahәlәr ağ fona vә minimal şәfaflığa malik olur.
sahәlәr ağ fona vә orta şәfaflığa malik olur.

648 Photoshop proqramında İmage  Canvas Size әmri yerinә yetirilәndә ...

•

kәtan üzәrindә tәsvirin nisbi vәziyyәti dәyişir.
kәtanın ölçüsünün tәnzimlәnmәsi dialoqu açılır.
kәtanın ölçülәri artır.
kәtanın ölçüsü dәyişir.
kәtanın ölçülәri azalır.

649 Photoshop proqramında Anchor (Bağlama vә ya Yerlәşmә) düymәlәrindәn ... göstәrmәk üçün
istifadә edilir.

•

obyektlәrin birbirinә nәzәrәn vәziyyәtini
yeni kәtanda ilkin tәsvirin yerlәşmәsini
kәtan üzәrindә seçilmiş oblastı
köhnә kәtanda ilkin tәsvirin yerlәşmәsini
tәsvirdәn seçilmiş oblastı

650 Photoshop proqramında tәsvirin әtrafına boş sahәlәr әlavә edә bilmәk üçün Tәsvir menyüsündәn
... әmrini seçmәk lazımdır.

•

Hesablama
Kәtanın ölçüsü
Tәsvirin ölçüsü
Rejim
Korreksiya

651 Adobe Photoshop proqramı ilә әvәlindә ox işarәsi olan olan xәtt yaratmaq üçün Oxlar dialoqunda
hansı bayraqcığı aktivlәşdirmәk lazımdır?

•

En.
Ssonunda.
Uzunluq.
Әyrilik.
Әvvәlindә

652 Adobe Photoshop proqramı ilә sonunda ox işarәsi olan olan xәtt yaratmaq üçün Oxlar dialoqunda
hansı bayraqcığı aktivlәşdirmәk lazımdır?

•

Әyrilik.
Әvvәlindә.
En.
Sonunda.
Uzuunluq.

653 Adobe Photoshop proqramı ilә iş zamanı standart fiqur çәkmәk üçün istifadә edilәn konkret rәsm
alәtinin parametrlәrini müәyyәn edә bilmәk üçün alәti seçәndәn sonra tәnzimlәmәlәr lövhәsindә
yerlәşәn ...
Fiqur oblastından çıxmaq düymәsini aktivlәşdirmәk lazımdır.

•

Yeni qatfiqur yaratmaq düymәsini aktivlәşdirmәk lazımdır.
Alәtin parametrlәrinin seçilmәsi düymәsini aktivlәşdirmәk lazımdır.
İxtiyari fiqur alәtini aktivlәşdirmәk lazımdır.
Hәndәsi parametrlәr düymәsini aktivlәşdirmәk lazımdır.

654 Adobe Photoshop proqramı ilә iş zamanı tәnzimlәmә zolağının sol hissәsindә yeylәşәn
Piksellәrinrәnglәnmәsini yerinә yetirmәk düymәsi aktiv olanda ...

•

fiqur adi obyekt kimi yaradılır.
fiqur istifadәçinin seçdiyi qatda yaradılır.
yaradılan fiqur köhnә qata yerlәşdirilir.
rәnglә dolurulmuş fiqur yaranır.
yaradılan fiqur yeni qata yerlәşdirilir.

655 Adobe Photoshop proqramı ilә iş zamanı tәnzimlәmә zolağının sol hissәsindә yeylәşәn Konturlar
düymәsi aktiv vәziyyәtdә olanda ...

•

yaradılan fiqur köhnә qata yerlәşdirilir.
yaradılan fiqur yeni qata yerlәşdirilir.
fiqur rәnglә doldurulmaqla yaradılır.
fiqur istifadәçinin seçdiyi qatda yaradılır.
fiqur adi obyekt kimi yaradılır.

656 Adobe Photoshop proqramı ilә iş zamanı tәnzimlәmә zolağının sol hissәsindә yeylәşәn Qatfiqur
(Слойфигура) düymәsi aktiv vәziyyәtdә olanda ...

•

fiqur adi obyekt kimi yaradılır.
yaradılan fiqur köhnә qata yerlәşdirilir.
fiqur istifadәçinin seçdiyi qatda yaradılır.
rәnglә doldurulmuş fiqur yaradılır.
fiqur yeni qatda yaranır.

657 Adobe Photoshop proqramında standart fiqurlar ...

•

nöqtәlәrdәn ibarәt olan obyekt kimi yaradılır.
rastr obyekt kimi yaradılır.
fraktal obyekt kimi yaradılır.
ixtiyari obyekt kimi yaradılır.
vektor obyekt kimi yaradılır.

658 Adobe Photoshop proqramında …

•

düz xәtlәr, ellipslәr, düzçucaqlılar, çevrәlәr, çoxbucaqlılıar vә ixiyari formalar standart obyektlәrә aid edilmir.
düz xәtlәr vә çevrәlәr standart obyektlәrә aid edilir, düzbucaqlılar, ellipslәr, çoxbucaqlılar vә ixtiyari formalar
standart obyektlәrә aid edilmir.
düz xәtlәr, ellipslәr, düzçucaqlılar, çevrәlәr, çoxbucaqlılıar vә ixiyari formalar standart obyektlәrә aid edilir.
tәkcә düz xәtlәr vә ellipslәr standart obyektlәrә aid edilir.
tәkcә elipslәr vә çoxbucaqlılar standart obyektlәrә aid edilir.

659 Adobe Photoshop proqramında fırçalarla rәsm zamanı klaviaturadakı Shift düymәsi sıxılmış
vәziyyәtdә saxlananda ...

•

obyekti әymәk olur.
әyri tәtt çәkmәk olur.
ellips çәkmәk olur.
düz xәtt çәkmәk olur.

•

qırıq xәtt çәkmәk olur.

660 Adobe Photoshop proqramında Çilәyici alәti ilә işlәyәrkәn göstәricini sürәtlә hәrәkәt etdirәndә ...

•

tәsvir daha parlaq olur.
vәrәqә daha şox rәng yaxılır.
tәsvir daha dürüst olur.
tәsvir daha dolğun olur.
iz solğun alınır.

661 Adobe Photoshop proqramında cilәyici ilә iş zamanı ...

•

tәkcә ayrılmış fraqment daxilindә rәsm çәkmәk olar.
yol yaratmaq olar.
yolu redaktә etmәk olar.
tәkcә ayrılmış fraqmentlәn kәnarda qalan hissәdә rәsm çәkmәk olar.
tәsviri klonlaşdırmaq olar.

662 Adobe Photoshop proqramında Çilәyici alәti ... imkan verir.

•

sәrt sәrhәdlәr yaratmağa
tәsviri sәrt rәng keçidlәri ilә rәnglәmәyә
mürәkkәb ayırma yaratmağa
fotoları retuş etmәyә
tәsviri sәrt rәng keçidlәri olmadan rәnglәmәyә

663 Adobe Photoshop proqramında Fırça alәtindәn ... üçün istifadә etmәk daha münasibdir.

•

tәsvirlәri köçürmәk
sәrt sәrhәdlәr yaratmaq
mürәkkәb ayırma yaratmaq
sadә ayırma yaratmaq
yumşaq rәngli yaxmalar yaratmaq

664 Adobe Photoshop proqramında Karandaş rәsm alәtindәn ...

•

yumşaq rәngli yaxma üçün istifadә etmәk daha münasibdir.
fotoların retuş edilmәs üçün istifadә etmәk daha münasibdir.
tәsviri yumşaq rәng keçidlәri ilә rәnglәmәk üçün istifadә etmәk daha münasibdir.
fırça ilә olduğundan daha yumşaq yaxma almaq üçün istifadә etmәk daha münasibdir.
sәrt sәrhәdd yaratmaq üçün istifadә etmәk daha münasibdir.

665 Adobe Photoshop proqramında fırçanın elliptik forması Roundness daxiletmә sahәsindәki ...

•

100%ә bәrabәr olan qiymәtlә müәyyәnedilir.
0% bәrabәr olan qiymәtlә müәyyәn edilir.
50%dәn çox olan iymәtlә müәyyәn edilir.
50%dә az olan iymәtlә müәyyәn edilir.
0%lә 100% arasında olan aralıq qiymәtlәrlә müәyyәn edilir.

666 Adobe Photoshop proqramında fırçanın xәtti forması Roundness daxiletmә sahәsindәki ... olan
qiymәtlә müәyyәn edilir.

•

50%dәn çox olan
yüz faizә bәrabәr
sıfır faizlә yüz faiz arasında

•

sıfır faizә bәrabәr
10%dәn 50%ә qәdәr

667 Adobe Photoshop proqramında fırçanın yumru forması Roundness daxiletmә sahәsindәki ... olan
qiymәtlә müәyyәn edilir.

•

70 faizdәn 90 faizә qәdәr
100 faizә bәrabәr
20 faizdәn 50 faizә qәdәr
0dan 20 faizә qәdәr
50 faizdәn 80 faizә qәdәr

668 Adobe Photoshop proqramında fırçanın forması ... mәzmunu ilә müәyyәn edilir.

•

Diameter daxiletmә xahәsinin
Roundness daxiletmә xahәsinin
Spasing daxiletmә xahәsinin
Angledaxiletmә xahәsinin
Hardness daxiletmә xahәsinin

669 Adobe Photoshop proqramında rәsm zamanı qonşu ştrixlәr arasındakı mәsafә hansı parametrlә
verilir?

•

Roundness
Spacing
Hardness
Angle
Diameter

670 Adobe Photoshop proqramında fırçanın sәrt mәrkәzinin ölçüsünu ... parametri müәyyәn edir.

•

Spacing
Hardness
Angle
Diameter
Roundness

671 Adobe Photoshop proqramında fırçanın ölçüsü hansı parametrlә müәyyәnedilir?

•

Roundness.
Diameter.
Spacing.
Hardness.
Angle.

672 Adobe Photoshop proqramında Fırçanın parametrlәri dialoqunun xarici görünüşü ...

•

әsas rәsm rәngindәn asılı olur.
fırçanım formasından asılı olur.
ayrılmış sahәnin formasından asılı olur.
tәstirdәki rәnglәrin sayından asılı olur.
fırçanın ölçüsündәn asılı olur.

673 Adobe Photoshop proqramında fırçanın parametrlәri dialoqunu açmaq üçün ...

•

Filtr Menyüsüündәn Qaydaya salma bәndini seçmәk lazımdır.

•

tәnzimlәmә lövhәsindә yerlәşәn vә üzәrindә fırça tәsviri әks etdirilәn düymәni aktivlәşdirmәk lazımdır.
düzәliş menyüsündәn Naxışın müәyyәn edilmәsi bәndini seçmәk lazımdır.
düzәliş menyüsündәn Fırçanın tәyin edilmәsi bәndini seçmәk lazımdır.
ayırma menyüsündәn Rәng diappazonu bәndini seçmәk lazımdır.

674 Adobe Photoshop proqramında rәnglәrin qarışdırılmasının hansı rejimindәn tәsvirin hissәlәrini
fırça ilә tündlәşdirmәk üçün istifadә edilir?

•

Режим Soft Light
Режим Multiply
Режим Hard Light
Режим Overlay
Режим Darken

675 Adobe Photoshop proqramında rәnglәrin qarışdırılmasının hansı rejimindәn tәsvirin hissәlәrini
fırça ilә işıqlı etmәk üçün istifadә edilir?

•

Режим Overlay
Режим Soft Light
Режим Hard Light
Режим Darken
Режим Multiply

676 Adobe Photoshop proqramında rәnglәrin qarışdırılmasının hansı rejimi rәsm vә fon üçün seçilәn
rәnglәrdәn daha tünd olanı seçir?

•

Multiply rejimi
Darken rejimi.
Hard Light rejimi
Soft Light rejimi.
Overlay rejimi

677 Adobe Photoshop proqramında rәnglәrin qarışdırılmasının hansı rejimi rәsm üçün qәbul edilmiş
әsas rәngdәn asılı olaraq rәnglәri vurur.

•

Zәiflәmә rejimi.
Ortmә rejimi.
Arxa plan rejimi.
Vurma vә ya hasil rejimi.
Normal (Adi) rejim..

678 Adobe Photoshop proqramında rәnglәrin qarışdırılmasının hansı rejimindә fırçanın rәnginin
tәdricәn üzәrindә rәsm çәkilәn rәngә keçmәsi müәyyәn edilir?

•

Ortmә rejimi.
Dissolve (Tәdricәn üzә çıxma) rejimindә.
Arxa plan rejimindә.
Normal (Adi) rejimdә.
Vurma vә ya hasil rejimi.

679 Adobe Photoshop proqramında rәnglәrin qarışdırılmasının hansı rejimindә fırçanın rәngi
dәyişmәz qalır?

•

Vurma vә ya hasil rejimindә.
Normal (Adi) rejimdә.

Zәiflәmә rejimindә.
Dissolve (Tәdricәn üzә çıxma) rejimindә.
Arxa plan rejimindә.

680 Adobe Photoshop proqramında rәnglәrin qarışdırılması rejimi harada verilir?

•

Filtr menyüsünün Renderinq bәndindә.
Rejim siyahısında.
Tәsvir menyüsündә.
Düzәliş menyüsündә.
Filtr menyüsünün İmitasiya bәndindә.

681 Adobe Photoshop proqramında susma prinsipi ilә verilәn fırçalar yığımını bәrpa edә bilmәk üçün
...

•

Әsas fırçalar әmrini seçmәk lazımdır.
Fırcaların bәrpa edilmәsi әmrini seçmәk lazımdır.
Fırcaların saxlanması әmrini seçmәk lazımdır.
Fırcaların yüklәnmәsi әmrini seçmәk lazımdır.
Fırcaların әvәz edilmәsi әmrini seçmәk lazımdır.

682 Adobe Photoshop proqramının tәnzimlәmә lövhәsindә Brush (Fırça) sahәsindәn sağda yerlәşәn
düymә sıxılanda nә baş verir?

•

rәngin verilmә variantları açılır.
Fırça nümunәlәrinin siyahısı açılır.
Tәsvirә baxış rejimlәri açılır.
Ayrılmış elementlәrin siyahısı açılır.
Transformasiya rejimlәri açılır.

683 Adobe Photoshop proqramında: 1) karandaş; 2) fırça; 3) çilәyici; 4) düzbucaqlı oblast; 5) pero; 6)
rәnglә doldurma vә ya rәnglәmә alәtlәrindәn hansı firça adlandırılır?

•

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

684 Adobe Photoshop proqramında rәnglәmәdәn (rәnglә doldurmadan) istifadә ...

•

mürәkkәb tәsvirlәrin klonlaşdırrılmasını mürәkkәblәşdirir.
tәsvirin rәsm edilmәsini xeyli asanlaşdırır.
mürәkkәb tәsvirlәrin klonlaşdırrılmasını sadәlәşdirir.
tәsvirin rәsm edilmәsini xeyli çәtinlәşdirir.
mürәkkәb tәsvirlәrin köçürülmәsini sadәlәşdirir.

685 Adobe Photoshop proqramında ayrılmış oblast daxilindә müәyyәn qanunauyğunluqla pәngin
dәyişdirilmәsini ...

•

klonlaşdırma adlandırmaq olar.
rәmglәmә adlandırmaq olar.
tәhrif adlandırmaq olar.
tekstur
köçürmә adlandırmaq olar.

686 Photoshop proqramında rәsmlә: 1) qusurları düzәltmәk; 2) yeni tәsvir yaratmaq; 3) ayrılmış
oblastı rәnglәmәk; 4) tәsviri köçürmәk; 5) tәsviri klonlaşdırmaq; 6) tәsviri burmaq olar.

•

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

687 Tәsvirdәki rәnglәrin sayı dәyişdirilәndә Adobe Photoshop proqramı ...

•

buraxılışın artırılmasını tәlәb edir.
bütün qatların birlәşdirilmәsini tәlәb edir.
tәsvirin ölçüsünün artırılmasәnı tәlәb edir.
tәsvirin ölçüsünün azaldılmasını tәlәb edir.
tәsvirin keyfiyyәtinin artırılmasını tәlәb edir.

688 Adobe Photoshop proqramında rәsm vә ya fon rәngi kimi tәsvirdәki rәnglәrdәn birindәn istifadә
edә bilmәk üçün ...

•

düzbucaqlı oblast alәtindәn istifadә etmәk lazımdır.
ovalşәkilli oblast alәtindәn istifadә etmәk lazımdır.
pipet alәtindәn istifadә etmәk lazımdır.
qradiyent alәtindәn istifadә etmәk lazımdır.
rәnglәmә alәtindәn istifadә etmәk lazımdır.

689 Adobe Photoshop proqramında CMYK sxemi: 1) Green; 2) Cyan; 3) Blue; 4) Magenta; 5)
Yellow; 6) Red; 7) blacK komponentlәrinә malikdir.

•

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

690 Adobe Photoshop proqramında HSB sxemi: 1) Red; 2) Green; 3) Blue; 4) Hue; 5) Saturation; 6)
Brightness komponentlәrinә malikdir.

•

2; 4; 5
1; 3; 5
1; 2; 6
2; 4; 6
4; 5; 6

691 Adobe Photoshop proqramında RGB sxemi: 1) Red; 2) Green; 3) Blue; 4) Brightness; 5) Hue
komponentlәrinә malikdir.

•

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

692 Adobe Photoshop proqramında Rәng palitraları dialoqundan istifadә edәndә ...

•

rәnglәr şkalasından vә ya spektral rәng şkalasәndan istifadә etmәklә rәngi dәqiq seçmәk olur.
vizual usulla rәngi dәqiq seçmәk olur..
spektral rәng şkalasından istifadә etmklә rәngi dәqiq seçmәk olur.
rәngin hәr bir komponenti üçün әdәdi qiymәtlәri göstәrmәklә rәngi dәqiq seçmәk olur.
rәnglәr şkalasından istifadә etmklә rәngi dәqiq seçmәk olur.

693 Adobe Photoshop proqramının rәng seçimi dialoqundakı rәng sahәsi ...

•

rәng tonunun seçilmәsinә xidmәt edir.
tәkcә rәng tonunun dolğunluğunun seçilmәsinә xidmәt edir.
nәkccә rәng tonunun parlaqlığının seçilmәsinә xidmәt edir.
rәng tonunun dolğunluğunun vә parlaqlığının seçilmәsinә xidmәt edir.
nәkccә rәng tonunun tutqunluğunun seçilmәsinә xidmәt edir.

694 Adobe Photoshop proqramının rәng seçmәk üçün nәzәrdә tutulan dialoqunda yerlәşәn şkala ...

•

rәng tonunun parlaqlığını seçmәyә xidmәt edir.
rәng tonunun dolğunluğunu seçmәyә xidmәt edir.
rәng tonunun parlaqlığını dә dolğunluğunu seçmәyә xidmәt edir.
rәng tonunun tutqunluğunu seçmәyә xidmәt edir.
rәng tonunu seçmәyә xidmәt edir.

695 Adobe Photoshop proqramında rәnglәmә üçün rәngi seçmәk üçün ...

•

Düzәliş menyüsündәn istifadә etmәk olar.
Fayl menyüsündәn istifadә etmәk olar.
Filtr menyüsündәn istifadә etmәk olar.
Tәsvir menyüsündәn istifadә etmәk olar.
alәtlәr lövhәsindә vә ya rәng qoşmasında yerlәşәn rәnglәmә rәnginin seçilmәsi düymәsini aktivlәşdirmәk
zәruridir. .

696 Adobe Photoshop proqramında fon vә rәnglә doldurma rәnglәrinin tәnzimlәnmәsi üçün ... …

•

eyni palitradan istifadә edilir.
doldurma rәnglәri üçün tәkcә qara çalarlardan istifadә edilir.
doldurma üçün qırmızı rәng çalarlarından istifadә edilir.
fәrqli palitralardan istifadә edilir.
fon rәngi üçün göy çalarlardan istifadә edilir.

697 Adobe Photoshop proqramında susma prinsipi ilә ...

•

ağ rәngdәn doldurma, qara rәngdәn fon üçün istifadә edilir.
qara rәngdәn fon üçün istifadә edilir.
ağ rәngdәn doldurma üçün istifadә edilir.
qara rәngdәn doldurma üçün istifadә edilir.
ağ rәngdәn doldurma, qara rәngdәn fon üçün istifadә edilir.

698 Adobe Photoshop proqramında rәnglәmә üçün müәyyәn edilәn rәngdәn: 1) rәsm üçün; 2)
ayrılmış fraqmentin rәnglәnmәsi üçün; 3) ayrılmış fraqmentin sәrhәdini cızmaq üçün; 4) tәhrif üçün;
5) yuma üçün istifadә edilir.
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•
699 Adobe Photoshop proqramında rәsm alәtlәri: 1) qara rәngdәn; 2) fon rәngindәn; 3) ixtiyari
rәngdәn; 4) rәnglәmә üçün müәyyәn edilәn rәngdәn; 5) qara rәngdәn başqa ixtiyari rәngdәn istifadә
edir.

•
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700 Adobe Photoshop proqramı ilә yeni qat vә ya sәnәd yaradanda o: 1) fon rәngi ilә; 2) rәnglәmә
rәngi ilә; 3) әsas rәnglә; 4) ön planın pәngi ilә; 5) ixtiyari rәnglә doldurulur.

•
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