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Fәnn : 1610Y İqtisadi informatika
1 Kompyutelәrin tarixәn ilkin tәsnifatı bunlardan hansi hesab olunur?

•

Mikroprosessorun etibarlılığına görә tәsnifat
Tәyinatına görә tәsnifat
Ölçüsünә görә tәsnifat
Buraxılış vaxtina görә tәsnifat
Dizaynına görә tәsnifat

2 Onluq 21 әdәdinin sürüşkәn vergüllü ikilik ifadәsindә mantissada neçә ikilik vahid vardır?

•

5.0
3.0
1.0
2.0
4.0

3 Prosessor verilәnlәri hansı say sistemindә emal edir?

•

heç birindә
Ikilik
onaltılıq
sәkkizlik
onluq

4 EHMlәrin nәsillәri nә ilә fәrqlәnir?

•

tәtbiq imkanları ilә
element bazası ilә
funksional imkanları ilә
mәhsuldarlığı ilә
qabariti ilә

5 Neyman arxitekturalı kompüter neçә vә hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

üç hissәdәn – qәbuledici, emaledici, xaricedici
iki hissәdәn  mәrkәzi vә periferiya
iki hissәdәn – mәrkәzi prosessor vә әtraf qurğulardan
üç hissәdәn – prosessor, yaddaş vә girişçıxış qurğularından
üç hissәdәn – saxlayıcı, emaledici vә tәqdimedici

6 İlk lampalı EHM necә adlanırdı?

•
7

BESM1
ENIAC
UNİVAC
STRELA
MESM

Aşağıdakılardan hansı giriş qurğusu deyil?

•

skaner
monitor
mikrofon
klaviatura
maus

8 I nәsil kopyuterlәrә aiddir?

•

İntegral sxemlәr vasitәsilә yaradılmışdı.
Elektron lampalı
Yarımkeçiricilәrdәn ibarәt idi.
Yaddaş tutumu, işlәmә sürәti vә avadanlığın iş sürәti yüksәk idi.
Mikroelektronikalardan tәşkil olunmuşdur.

9 Xarici yaddaşdakı proqram çağrılarkәn ... düşür vә ... emal olunur.Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn
anlayışları yazın.

•

Çıxış qurğusu, prosessor
Operativ yaddaş qurğusu,prosessor
Daimi yaddaş qurğusu ,prosessor
Prosessor,prosessorun reqistrlәri
Giriş qurğusu, prosessor

10 II nәsil kopyuterlәrin element bazası

•

İntegral sxemlәr
Yarımkeçiricilәr
Elektron lampalı
Yaddaş tutumu, işlәmә sürәti vә avadanlığın iş sürәti yüksәk
hiperinteqral sxem

11 Böyük EHMlәr harda istifadә olunur?

•

Yaddaşın az olması.
İri müәssisәlәrdә istifadә olunması.
Elektron lampalı elementlәrdәn tәşkil olunması.
Mәhsuldarlığının az olması.
Qiymәtinin ucuz olması.

12 İkilik yazılışlarında 4 vahid (1111)yerlәşdirәn әdәdi göstәrin

•

28.0
15.0
21.0
18.0
22.0

13 1999 әdәdini Roma say sistemindә yazmalı.

•

MCCMMXX
MCMCXIX
MMCXCXI
MMCCCXIX
MCMXCIX

14 Tәyinatına görә EHMlәrin hansı sinfi yoxdur?

•

Fәrdi kompyuterlәr.
Baş EHMlәr.
MiniEHMlәr.
Boyük EHMlәr.
MikroEHMlәr.

15 Say sistemi…

•

kompüter qurğularının vәhdәt halında işlәmәsinin tәmәlidir
kodlaşdırmanın bir formasıdır
hesablamanın tәmәl qaydasıdır
kompüterin hesabi әsasıdır
alqoritmin tәrkib hissәsidir

16 Әdәdlәri bir say sistemindәn digәrinә çevirmәyә sәbәb nәdir?

•

bir say sistemi yaddaşda az yer tutur, lakin emal vaxtını uzadır
Kompüter üçün 2lik, istifadәçi üçün isә 10luq say sistemi münasibdir
say sistemlәrinin çoxluğu manevretmә imkanlarını artırır
say sisteminin biri emal, digәri saxlama, başqası istifadә üçün münasibdir
bir say sistemi etibarlıdır, lakin yaddaşda çox yer tutur

17 Әdәdin işarәsi harada vә necә göstәrilir?

•

sağdan 1ci mәrtәbәdә, 0 vә ya 1 şәklindә
soldan 0cı mәrtәbәdә, 0 vә ya 1 şәklindә
soldan 1ci mәrtәbәdә, 0 vә ya 1 şәklindә
soldan 0cı mәrtәbәdә, () vә ya (+) şәklindә
soldan 1ci mәrtәbәdә, () vә ya (+) şәklindә

18 Say sistemi dedikdә, nә başa düşülür?

•

bu variantların heç biri
әdәdlәrin rәqәmlәr vasitәsilә ifadә olunması üsulu
asan hesablama qaydaları sistemi
әdәdlәrin hesablanması qaydaları sistemi
müxtәsәr hesablama qaydaları sistemi

19 Neyman arxitekturalı kompüter neçә vә hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

üç hissәdәn – qәbuledici, emaledici, xaricedici
iki hissәdәn  mәrkәzi vә periferiya
iki hissәdәn – mәrkәzi prosessor vә әtraf qurğulardan
üç hissәdәn – prosessor, yaddaş vә girişçıxış qurğularından
üç hissәdәn – saxlayıcı, emaledici vә tәqdimedici

20 Onaltılıq EF,12 әdәdi ikilik say sistemindә yazmalı

•

11000110,11101001
11101111,00010010
11001110,11010011
11111110,11010011
11010110,11010011

21 Bunlardan hansı 0.9 düzgün onluq kәsrinin ikilik ifadәsidir?

•

0.0101010101...
0.1110011100...
0.10101010...
0.11001100...
0.111000111000...

22 Registr adlanır:

•

Monitor qurğusunun proqram tәminatı.
Prosessorun daxili yuvaları.
RAMın ana platada keçdiyi yer.
Ana platanın әsas hissәsi.
Kompyuterin әsas qurğusu.

23 Beynәlxalq standarta görә fәrdi kompyuterlәrin tәsnifatına aid etmәk olmaz:

•

Portativ fәrdi kompyuterlәr.
Dizayner vә arxitektor kompyuteri.
İşçi stansiyalar.
Kütlәvi fәrdi kompyuterlәr.
Oyun fәrdi kompyuterlәri.

24 Kompyuterin yaddaşını onların tutumunun artma istiqamәtindә söylәyin:

•

Prosessorun registrlәri,Xarici yaddaş,Operativ yaddaş,ROM.
Prosessorun registrlәri, ROM, Operativ yaddaş,Xarici yaddaş.
Xarici yaddaş, ROM, Operativ yaddaş, Prosessorun registrlәri.
ROM,Prosessorun registrlәri,Operativ yaddaş,Xarici yaddaş.
Prosessorun registrlәri,Operativ yaddaş,ROM,Xarici yaddaş.

25 Sadә әmәliyyatı terinә yetirmәk üçün EHMә lazım olan zәruri vaxt necә adlanır?

•

Heç biri düz deyl
Takt
Müddәt
İnterval
Dövr

26 Maşin sözünün uzunluğu müyyәn olunur:

•

Prosessorun mәrtәbәlәrinin sayı ilә
Prosessorun takt tezliyilә
Standart diskin hәcmilә
Sәrt diskin hәcmilә
Keş yaddaşın hәcmilә

27 Con fon Neymana görә EHMin tәrkibinә daxil olmayan qurğu hanıdır?

•

Çıxış qurğusu
Kommunikasiya qurğususu
Yaddaş qurğusu
Proseeor
Giriş qurğusu

28 Prosessorun vahid tam kimi qәbul etdiyi bitlәrin sayıbu:

•

kompyuterin keş yaddaşının tutumudur
prosessorun mәrtәbәliliyidir
kompyuterin daxili yaddaşının tutumudur
takt tezliyidir
kompyuterli mәhsuldarlığıdır

29 Bir saniyәdәki taktların sayıbu

•

kompyuterin keş yaddaşının tutumudur
takt tezliyidir
kompyuterin daxili yaddaşının tutumudur
prosessorun mәrtәbәliliyidir
kompyuterli mәhsuldarlığıdır

30 BİOS mikrosxemindә yerlәşәn proqramın әsas funksiyası:

•

İnformasiyanı digәr qurğulara göndәrmәk
Kompyuterin qurğularını test etmәk
Qurğuların әlaqәsini yaratmaq
İnformasiya mübadilәsini hәyata keçirmәk
Müxtәlif videorejimdә ışlәmәk

31 BİOS mikrosxemi:

•

yarım daimi yaddaş qurğusudur.
enerjidәn asılı olmayan daimi yaddaş qurğusudur;
enerjidәn asılı daimi yaddaş qurğusudur;
sistem platasının üzәrindә belә mikrosxem yoxdur;
enerjidәn asılı operativ yaddaş qurğusudur;

32 Kompyuterib daxili yaddaş qurğusunun әsasını nә tәşkil edir?

•

flәşyaddaş
operativ yaddaş
vinçester
daimi yaddaş
keşyaddaş

33 Kompyuterin daxili yaddaş neçә vә hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

iki hissәdәn – vinçesterdәn vә keş yaddaşdan
iki hissәdәn – operativ yaddaşdan vә vinçesterdәn
iki hissәdәn – operativ yaddaşdan vә keş yaddaşdan
iki hissәdәn – operativ yaddaşdan vә daimi yaddaşdan
iki hissәdәn – vinçesterdәn vә daimi yaddaşdan

34 Kompüter yaddaşı hansı әlamәtә görә daxili vә xarici növlәrә bölünür?

•

xarakterinә görә
funksional әlamәtә görә
iş prinsipinә görә
mahiyyәtinә görә
daxili quruluşuna görә

35 Kompyuterin işlәmә sürәtini artırmaq üçün nә edilir?

•

paralel emal rejimi tәtbiq edilir
prosessor kiçik tutumlu vә çox böyük sürәtli keş yaddaşla tәchiz edilir
takt generatorunun sürәti artırılır
operativ yaddaşın hәcmi artırılır
prosessora paralel ikinci prosessor qoşulur

36 Periferiya hissәsinә nәlәr aiddir?

•

daimi yaddaş qurğusu, displey, klaviatura, maus
xarici yaddaş qurğuları, girişçıxış qurğuları vә idarә pultu
CDROM, DVDROM, modem, sinxronizator
kontrollerlәr, portlar, adapterlәr
takt generatoru, skaner, printer, plotter

37 Mәrkәzi hissәyә nәlәr aiddir?

•

prosessor, operativ yaddaş qurğusu vә vinçester
hesabmәntiq qurğusu, idarәetmә qurğusu vә daxili yaddaş qurğusu
prosessor, keşyaddaş vә operativ yaddaş
prosessor, ümumi tәyinatlı registrlәr vә keşyaddaş
sistem bloku, ana plata vә kontrollerlәr

38 Neyman arxitekturalı kompüter neçә vә hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

üç hissәdәn – qәbuledici, emaledici, xaricedici
iki hissәdәn  mәrkәzi vә periferiya
iki hissәdәn – mәrkәzi prosessor vә әtraf qurğulardan
üç hissәdәn – prosessor, yaddaş vә girişçıxış qurğularından
üç hissәdәn – saxlayıcı, emaledici vә tәqdimedici

39 Kompüterin arxitekturası nәyi tәyin edir??

•

әmәliyyat sisteminin fәaliyyәt prinsipini
informasiyanın ümumi emal prinsipini
qurğuların birbirinә nәzәrәn yerlәşmә sxemini
kompüterin tәrkib hissәlәrinin qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi qaydalarını
aparatproqram vasitәlәrinin qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi prinsipini

40 Takt tezliyi nәdir?

•

iş zamanı görülәn işlәrin miqdarı;
vahid zamanda yerinә yetirәn әmәliyyatların sayı;
operativ yaddaşı ünvanlaşdırmaq üçün istifadә edilәn ikilik mәrtәbә:
әmrlәrin sayı;
ikilik mәrtәbәlәrin (bitlәrin) sayı;

41 . Mikroprosessorların әsas parametrlәri hansılardır?

•

mәrtәbәlilik, takt tezliyi, vaxt.
әmrlәr toplusu, mәrtәbәlilik, takt tezliyi;
әmrlәr toplusu, mәrtәbәlilik
әmrlәr toplusu, vaxt, say sistemi;
әmrlәr toplusu, takt tezliyi, ölçüsü

42 Keşyaddaş nәdir?

•

operativ yaddaşa verilәnlәri daha sürәtlә yazan yaddaş
Әmәli yaddaşa müraciәt sürәtini artıran vә mikroprosesorla uyğunlaşdırılan yaddaş
operativ yaddaşdan verilәnlәri daha sürәtlә oxuyan yaddaş;
operativ yaddaşın bir hissәsi;
Yavaş sürәtlә işlәyәn qurğuların işini operativ yaddaşla әlaqәlәndirәn yaddaş;

43 Ana (sistem) platanın üzәrindә kompüterin hansı komponentlәri yerlәşdirilmişdir?

•

mikroprosessor, mühafizә mikrosxemlәri, magistral (şin), şin nәzarәtçilәri, slotlar.
mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizә mikrosxemlәri,çipset, magistral (şin), şin nәzarәtçilәri, daimi
yaddaş qurğusu,slotlar;
mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizә mikrosxemlәri, mәrkәzi magistral, slotlar.
mikroprosessor, operativ yaddaş mühafizә mikrosxemlәri, slotlar;
mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizә mikrosxemlәri, mәrkәzi magistral, şin nәzarәtçilәri;

44 Kompüterin sistem blokunun әsas elementlәri?

•

sistem platası, adapterlәr, cәrәyan bloku, elastik maqnit disklәri diskovod, skaner.
sistem platası, adapterlәr,cәrәyan bloku, vinçester, diskovod;
ana plata, adapterlәr, monitor;
printerlәr, adapterlәr, cәrәyan bloku, diskovod, vinçester;
sistem platası, adapterlәr, diskovod, vinçester, diskovod, klaviatura;

45 Con Fon Neyman arxitekturasına görә ixtiyari kompyuter hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

hesabi  mәntiqi qurğudan vә yaddaşdan
mәrkәzi vә periferik hissәlәrdәn
mәrkәzi hissә vә monitordan
maus, monitor vә prosessordan
prosessor vә monitordan

46 Hansı fikir mikroprosessora aid deyil?

•

Qqurğu vә alәtlәrin işlәnmәsi üçün olan proqramlar
Mikroprosessorların müsbәt cәhәti kompyuter dövrәdәn ayrılarkәn informasiyanı özündә saxlamasıdır.
Kompyuterә daxil olan informasiyanın emalını vә tәhlilini hәyata keçirir.
Müxtәlif әmәliyyatları saniyәnin milyonda bir hissәsindә hәyata keçirir.
Әmәli yaddaşın tutumu az olduqda mikroprosessor daha çox әmәliyyatı yerinә yetirmәyә mәcbur olur.

47 İİİ nәsil kompyuterlәrin yaradılması üçün zәmin oldu?

•

Hesablama maşınlarının sayının artması.
Yeni element bazasının yaradılması.
İnteqral sxemlәrinin yaradılması.
Yeni proqram tәminatının yaradılması
İnformasiyanın tәhlükәsizliyinin artırılması.

48 Keşyaddaş haqqında fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Xarici Keşyaddaş mikroprosessorun daxilindәki reqistrlәrin işini sürәtlәndirir
Әmәli yaddaşa müraciәti sürәtlәndirmәk üçün istifadә olunur.
İşlәmә sürәti hәddindәn artıq azdır.
Keşyaddaş sәrt diskin işinә kömәk edir.
Özündә olan informasiyani daimi saxlayır.

49 Kompyuterdә mәsәlәnin hәlli mәrhәlәsinә aid deyil?

•

Verilәnlәrin sturukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi.
Hәllin şәbәkәyә ötürülmәsi.
Proqramın kompyuterin dilinә çevrilmәsi.
Proqramlaşdırma dilinin seçilmәsi.
Mәsәlәnin qoyuluşu.

50 Kompyuterlәrin aparat tәminatına aid edilir:

•

Qqurğu vә alәtlәrin işlәnmәsi üçün olan proqramlar
Aparat konfiqurasiyasını yaradan qurğu vә alәtlәr.
Qlobal şәbәkәnin proqram tәminatı.
Şәbәkә konfiqurasiyasını yaradan proqramlar.
Aparat konfiqurasiyasını yaradan proqramlar.

51 Fәrdi kompyuterin konnfiqurasiyası hesab olunur:

•

Aparat vә istifadәçi.
Aparat vә proqram.
Aparat vә sәbәkә.
Proqram vә istifadәçi.
Şәbәkә vә istifadәçi.

52 Registr adlanır:

•

Ana platanın әsas hissәsi.
Kompyuterin әsas qurğusu.
Prosessorun daxili oyuqlarıı.
RAMın ana platada keçdiyi yer.
Monitor qurğusunun proqram tәminatı.

53 Hansı İ nәsil kopyuterlәrә aiddir?

•

İntegral sxemlәr vasitәsilә yaradılmışdı
Yaddaş tutumu,işlәmә sürәti vә avadanlığın iş sürәti yüksәk idi.
Elektron lampalı elementlәrdәn ibarәt idi.
Yarımkeçiricilәrdәn ibarәt idi.
Mikroelektronikalardan tәşkil olunmuşdur.

54 Beynәlxalq standarta görә fәrdi kompyuterlәrin tәsnifatına aid etmәk olmaz:

•

Portativ fәrdi kompyuterlәr.
Dizayner vә arxitektor kompyuteri.
İşçi stansiya.
Kütlәvi fәrdi kompyuterlәr.
Oyun fәrdi kompyuterlәri.

55 . İnterfeys nәdir?

•

Şәbәkә vә istifadәçi arasında qarşılıqlı әlaqә metodları vә vasitәlәri.
İstifadәçinin aparat vә proqram vasitәlәrilә qarşılıqlı әlaqә metodları vә vasitәlәri.
İstifadәçininin şәbәkә vә aparatla qarşılıqlı әlaqә vasitәlәri.
Aparatin proqram tәminatı ilә olan әlaqә vasitәlәri vә metodları.
İstifadәçini şәbәkә vә proqram vasitәlәrilә qarşılıqlı әlaqә metodları vә vasitәlәri.

56 Kompyuterin yaddaşını onların tutumunun artma istiqamәtindә söylәyin:

•

Prosessorun registrlәri, Xarici yaddaş, Operativ yaddaş, ROM
ROM, Operativ yaddaş, Prosessorun registrlәri, Xarici yaddaş.
Xarici yaddaş, ROM, Operativ yaddaş, Prosessorun registrlәri.
Prosessorun registrlәri, ROM, Operativ yaddaş, Xarici yaddaş.
Prosessorun registrlәri, Operativ yaddaş, ROM, Xarici yaddaş.

57 Kompyuter verilәnlәrin hansı növü ilә işlәyir?

•

hamısı ilә
analoq vә әdәdi
simvol,әdәdi,qrafik,sәs
hәqiqi vә yalan
obyektiv vә subyektiv

58 Kompyuterlәrin aparat tәminatına aid edilir:

•

Qqurğu vә alәtlәrin işlәnmәsi üçün olan proqramlar
Aparat konfiqurasiyasını yaradan qurğu vә alәtlәr.
Qlobal şәbәkәnin proqram tәminatı.
Şәbәkә konfiqurasiyasını yaradan proqramlar.
Aparat konfiqurasiyasını yaradan proqramlar.

59 Idarәetmә qurğusu...

•

heç biri doğru deyil.
kompyuterin işini verilәn proqram әsasında idarә edir
monitorun işini idarә edir
prosessorun işini idarә edir
informasiyanın girişçıxış qurğularının işini idarә edir

60 Bunlardan hansı daxiletmә qurğusu deyil?

•

mikrofon
printer
klaviatura
maus
skayner

61 Bunlardan hansı kompyuterin mәrkәzi qurğusuna aiddir?

•

maus
operativ yaddaş
klaviatura
monitor
disk sürücüsü

62 Kompyuterin mәntiqi sxeminә daxil deyil..

•

hesabimәntiqi qurğu
xarici qurğular
Ünvanlı daxili yaddaş
verilәnlәr şini
idarәetmә qurğusu

63 Hesabimәntiqi qurğu...

•

prosessorun daxilindә deyil
proqramın әmrini yerinә yetirәn blokdur
oyuqdur
operativ yaddaşın hәcmini artıran qurğudur
reqistrdir

64 Kompyuterin arxitekturasının әsas ideyası nә vaxt formulirovka olunmuşdur?

•

XIX әsrin 30cu illәrindә Ç.Bebbic tәrәfindәn
XVII әsrin 40cı illәrindә B.Paskal tәrәfindәn
XX әsrin 40cı illәrinin sonlarındaCon fon Neyman tәrәfindәn
XX әsrin 30cu illәrinin sonlarında
XIX әsrin әvәllәrindә Jakkard tәrәfindәn

65 ASCIIdә kodlaşdınlmış aşağıdakı mәlumatda neçә simvol vardır?
01000010010000010111100011001101

•

23.0
2.0
32.0
24.0
4.0

66 Bu fayllardan hansının informasiya tutumu әn böyükdür?

•

mәtnin bir abzası
1 dәqiqәlik videyo klip
100x100 ölçülü ağqara tәsvir
1 dәqiqәlik audio klip
mәtnin bir sәhifәsi

67 Rәngli tәsvirin ölçüsü 20x30 nöqtә,tutumu isә 150 bayt olarsa palitrada neçә rәng olar?

•

7 rәng
4 rәng
2 rәng
3 rәng
5 rәng

68 8 rәngli palitradan ibarәt rәngli tәsvirin ölçüsü 100x200 nöqtәdir.Bu tәsvirin informasiya tutumu
nәqәdәrdir?

•

600 bayt
7500 bayt
160000 bayt
160000 bit
60000 bayt

69 Rәngin dәrinliyi 3 bit olarsa palitrada neçә rәng olar?

•

32rәng
8 rәng
2 rәng

4 rәng
16 rәng

70

Palitra 32 pәngdәn ibarәtdir.Pәngin dәrinliyi (глубина) neçә bitdir?

•

1 bit
5 bit
3 bit
4 bit
2 bit

71 Mәktәblilәrin bir qrupunu üzmәk üçün 4 zolaqlı hovuza gәtirdilәr. Mәşqçi bildirdi ki, qrup 3cü
zolaqda üzәcәk. Mәktәblilәr bu mәlumatdan nә qәdәr informasiya aldılar?

•

16 bit
2 bit
4 bit
1 bit
12 bit

72 İnformasiyanin hansı ölçülәri vardır?

•

semantik, proqmatik,mәntiqi.
sintaksis,semantik, proqmatlk.
sintaksis, fizki, semantik.
sintaksis, mәntiqi,proqmatik
semantik, sintaksis, mәntiqi.

73 Bunlardan hnsı dәyişәnin şәrti adıidentifikatorudur?

•

1x
x1
besm6
2a
a1

74 Mәtn 5 sәhifәdir. Hәr sәhifәdә 30 sәtir vә hәr sәtirdә 70 simvol olarsa bu mәtn operativ yaddaşdan
nә qәdәr yer tutar?

•

1325 Kbayt
10500 bayt
10500 Кbayt
1325 bayt
2100 bayt

75 Bunlardan hansı beynәlxalq standartlaşdırma cәdvәlidir?

•

Windows1251
ASCII
КОИ7
СР1251
КОИ8

76 Beynәlxaq Unicode standartında bir simvol üçün neçә bayt ayrılır?

•

8bayt

•

2 bayt
256 bayt
1 bayt
65536 bayt

77 İnformasiyanin hansı ölçülәri vardır?

•

semantik, proqmatik,mәntiqi.
sintaksis,semantik, proqmatlk.
sintaksis, fizki, semantik.
sintaksis, mәntiqi,proqmatik
semantik, sintaksis, mәntiqi.

78 Semantik ölçü istifadә olunur::

•

informasiyanın mәzmununu ölçmәk üçün
informasiyanın qiymәtliliyini müәyyәn etmәk üçün.
informasiyanın miqdarını ölçmәk üçün.
verilәnlәrin hәcmini tәyin etmәk üçün.
hәr hansı informasiyanı ölçmәk üçün.

79 Yaddaşda mәtn, qrafik vә audio tipli informasiyalardan ibarәt 20 Kb informasiya vardır.Әgәr
yaddaşdan 5kb audio,5632b qrafik vә 4608 bmәtn tipli informasiya silinәrsә ,qovluğun hәcmi nәqәdәr
olar?

•

5b
5Kb
10kb
15kb
5Mb

80 16 eyni ehtimallı hadisәdәn biri baş verir mәlumatı nә qәdәr informasiya daşıyır?

•

5bit
4bit
2bit
3bit
1bit

81 16simvollu әlifban384 simvollu mәlumatı neçә baytdır?

•

256 bit
192 bayt
1536 bayt
6144 bayt
384 bait

82 32simvollu alfavitin hәrflәrilә yazılmış mәlumat 30 simvoldan ibarәtdir.Bu mәlumatin nә qәdәr
informasiya tutumu vardır?

•

150 Kbaiyt
150 bit
150 bayt
960 bayt
1,5 Кbayt

83 Mәtn kompyuterin yaddaşında 0,25 Кb tutur. Bu mәtndә neçә simvol vardır?

•

512sinvol
256simvol
250simvol
320simvol
216simvol

84 Yaddaşda mәtn,qrafik vә audio tipli informasiyalardan ibarәt 20 Kb informasiya vardır.Әgәr
yaddaşdan 5kb audio,5632b qrafik vә 4608 bmәtn tipli informasiya silinәrsә ,qovluğun hәcmi nәqәdәr
olar?

•

5b
5Kb
10kb
15kb
5Mb

85 Kiobaytın dörddә bir hissәsindәn ibarәt mәlumatda neçә bit informasiya vardır?

•

250bit
2048 bit
1024bit
512 bit
2000bit

86 İnformasiyanın proqmatik ölçüsü müәyyәn edir:

•

informasiyanın dәrәcәsini
informasiyanın dәyәr ölcüsü
informasiyanın mәzmununu.
mәzmunluluq әmsalını.
informasiyanın miqdarını.

87 Semantik ölçü istifadә olunur::

•

informasiyanın qiymәtliliyini müәyyәn etmәk üçün.
informasiyanın mәzmununu ölçmәk üçün
hәr hansı informasiyanı ölçmәk üçün.
verilәnlәrin hәcmini tәyin etmәk üçün.
informasiyanın miqdarını ölçmәk üçün.

88 İnformasiyanin hansı ölçülәri vardır?

•

semantik, proqmatik, mәntiqi.
sintaksis,semantik,proqmatlk.
sintaksis, fizki, semantik.
sintaksis,mәntiqi.
semantik, sintaksis, mәntiqi.

89 Mәtnin saxlanılması üçün yaddaşda 1536 bit tәlәb olunur.Mәtn neçә simvoldan ibarәtdir?

•

190.0
192.0
1536.0

1532.0
234.0

90 Dörd eyniehtimallı hadisәdәn biri baş verir mәlumatı nә qәdәr informasiya daşıyır?

•

5 bit
2 bit
3 bit
1 bit
4 bit

91 Mәlumat hәr sәhifәdә 25 sәtir olmaqla 3 sәhifәdir.Hәr bir sәtirdә 60 simvol vardır. Әgәr bütün
mәlumat 1125 bayt olarsa istifadә olunan әlifbada neçә simvol vardır?

•

2 simvol
6 simvol
5 simvol
4 simvol
3 simvol

92 Tәnliyi hәll edin :16x bit=32 Mbayt

•

12.0
7.0
8.0
14.0
15.0

93 Göstәrilәn verilәnlәr cütündәn hahsı eyni tipә aiddir?

•

45 < 46 vә 46
"BAKI" vә "2011"
28.04.2011 vә 2011
″123″ vә 123
″BӘLİ″ vә XEYR

94 1Hbayt tutuma malik olan diskdә sәhifәsindә 2000 simvol olan tәxminәn neçә 500 sәhifәlik kitab
yerlәşdirmәk olar?

•

1750 kitab
2000 kitab
1000 kitab
1500 kitab
1250 kitab

95 Köhnә ikiüzlü diskin tutumu 360Kbaytdır.Әgәr diskin hәr bir cığırında 9 sektor vә hәr bir sektorda
isә 16simvollu әlifbanın 1024 simvolu yerlәşәrsә diskin bir üzündә neçә cığır olar?

•

20.0
10.0
30.0
5.0
15.0

96 Sәrt maqnit diskinin tutumu 210Mbaytdır.Diskdә UNİCOD standartında kodlaşan mәtn

informasiya saxlanmışdır.Lazer printeri ilә saniyәdә 1024 simvol olmaqla bu mәtni çap etmәk etmәk
üçün nә qәdәr vaxt tәlәb olunar?

•

1792 dәqiqә
3413 dәqiqә
Heç biri süz deyil
1992 dәqiqә
3584 saniyә

97 Sistemin entropiyası nәdir?

•

Mәlumatdakı informasiyanın miqdarıdır
Sistemin qeyrimüәyyәnlik ölçüsüdür
Sistemin qәbul edilmiş müәyyәnlik ölçüsüdür
Sistemin müәyyәnlik dәrәcәsidir
İnformasiyanın alınma dәrәcәsidir

98 64 işarәdәn ibarәt olan әlifbada hәr işarәnin informasiya yükü nә qәdәrdir?

•

4.0
64.0
32.0
6.0
8.0

99 İqtisadi informasiyanın әn sadә tәrkib elementlәri hansılardır?

•

Rekvizitlәr
İnformasiya axınları
Xәbәrlәr
Bayt, kilobayt
Massivlәr

100 Mәlumat hәr sәhifәdә 25 sәtir olmaqla 3 sәhifәdir.Hәr bir sәtirdә 60 simvol vardır. Әgәr bütün
mәlumat 1125 bayt olarsa istifadә olunan әlifbada neçә simvol vardır?

•

4 simvol
6 simvol
5 simvol
2 simvol
3 simvol

101 Mәlumat 25 sәtir üzrә 3 sәhifә itutur. Hәr sәtirdә 60 simvol yazılıb. Әgәr bütün mәlumat 1125
baytdan ibarәtdirsә, istifadә edilmiş әlifba neçә simvoldan ibarәtdir?

•

3 simvolu
2 simvolu
4 simvolu
5 simvol
1 simvol

102 384 işarәdәn ibarәt mәlumat 16 simvollu әlifbada neçә bayt olacaq?
384 kbayt
1536 bayt

•

•

192 bayt
6144 bayt
384 bayt

103 128 işarәli әlfbada yazılmış sәhifәnin 80 sәtri vә hәr sәtrdә 60 simvolu olarsa hәcmi neçә baytdır?

•

33600 bayt
4200 bayt
4200.0
4800 bayt
4200 bit

104 32simvollu әlifbada yazılmış, 30 simvoldan ibarәt olan informasiyanın hәcmi?

•

960 bayt
150 bayt
50 bayt
1,5 К bayt
150 bit

105 Әlifba 16 hәrfdәn ibarәtdirdirsә, әlifbanın bir hәrfi nә qәdәr informasiya daşıyır?

•

2 bit
1 bit
5 bit
3 bit
4 bit

106 400 sәhifәlik,sәhifәdә 40 sәtir, sәtirdә 50 isarә olan kitabın hәcmi nә qәdәrdir?(1 Кbaytт  1000
bayt)

•

8 Mbayt
80000 bayt
800 Kb
800 Kbayt
160 kbayt

107 Hәr sәtirdә 80 simvol olmaqla 50 sәtirdәn ibarәt olan informasiya sәhifәsi nece kiloibaytdir? (1
Кbayt ~ 1000 bayt)

•

4000 Kb
400 bayt
3200 bit
4 Кбайт
40 Kb

108 Xәbәr nә vaxt informasiya yükü dasıyır?

•

yeni mәlumatlar var
insan biliyini tәkmillәşdirir
dolu mәlumatlar var
aydın mәlumatlar var
yeni vә anlaşıqlı mәlumatlar olarsa

109 256 işarli әlfbanın kodlaşdırılması üçün hәr bir simvolun informasiya miqdarı nә qәdәrdir?

•

•

8 bitlәr
4 bit
128 bit
256 bitlәr
16 bitlәr

110 16 eyni ehtimallı hadisәlәrdәn birinin bas vermәsi mәlumatı nә qәdәr informasiya daşıyır?

•

2 bit
5 bit
3 bit
4 bit
1 bit

111 2 eyni ehtimallı hadisәlәrdәn birinin bas vermәsi mәlumatı nә qәdәr informasiya daşıyır?

•

1 bit
5 bit
4 bit
3 bit
2 bit

112 Dörd eyni ehtimallı hadisәlәrdәn birinin bas vermәsi mәlumatı nә qәdәr informasiya daşıyır?

•

4 bit
1 bit
3 bit
2 bit
5 bit

113 128 rәng palitrasını kodlaşdırmaq üçün informasiya sayı neçә bitdir

•

1.0
128.0
7.0
65356.0
256.0

114 Mәtn informasiyanın neçә simvolunu 8bitlik ikilik kodla kodlaşdırmaq olar?

•

1024.0
65356.0
256.0
210.0
128.0

115 64 simvoldan ibarәt әlifbanın bir simvolunun informasiya miqdarı

•

64 bit
1 bayt
8 bit
9 bit
6 bit

116 16 bit ilә kodlanmış әn böyük natural әdәd

•

65535.0
32768.0
32767.0
65536.0
256.0

117 Kodlaşdırma cәdvәli beynәlxalq standart kimi qәbul olunub:

•

ASCII
MSDOS
Unicode
SR1251
RKOI8

118 Beynәlxalq standart Unicodedә bir simvol necә kodlaşdırılır

•

2 bit
1 bayt
256 bayt
2 bayt
65,536 bayt

119 Bu informasiyanın kodlaşdırılmasıdır:

•

Bütün cavablar sәhvdir
Axtarış vә informasiya çevrilmәsi
ilkin mәlumat әldә etmәk üçün
mәlumatların qorunması
mәlumat onun verildiyi bir formadan başqa formaya çevrilir

120 Formal dillәr:

•

Çin dili
İngilis dili
işarә dili
proqramlaşdırma dili
Rus dili

121 Tәbii dil ilә formal dil arasında әsas fәrq:

•

hәr sözün yalnız bir mәnası var vә qrammatika vә sintaksisin ciddi qaydaları var
hәr sözün simvol sayı müәyyәn sabit sayı keçmir
hәr sözün daha iki dәyәrlәri var
qrammatika vә sintaksis ciddi qaydaların iştirakı ilә
hәr sözün yalnız bir mәnası var

122 1Tbayt bәrabәrdir

•

1024 Gbayt
1024 bayt
Bütün cavablar doğrudur
1024 sıfır vә birlәr
220 bayt

123 1 GB bәrabәrdir:

•

1024 bayt
1000 megabayt
1024 kb
1024 megabayt
1000000000 simvol

124 1 MB bәrabәrdir:

•

Bütün cavablar doğrudur
1024 bayt
220 bayt
1024 KB
1024 sıfır vә birlәr

125 1 kilobayt bәrabәrdir

•

1024 кбайт
1000 bayt
1024 Vahid vә sıfırlar
1000 simvol
1024 bayt

126 Artma qaydasında mәlumatın ölçü vahidi.

•

Bayt, Meqabayt, Qiqabayt, Kilobayt, petabayt
Bayt, Meqabayt, Qiqabayt, Терабайт, Kilobayt
Meqabayt,Bayt Qiqabayt, Терабайт
bayt, Kilobayt, Meqabayt, Qiqabayt, Теrabayt
Kilobayt, Meqabayt, Qiqabayt, Тerabayt, petabayt, bayt

127 İnformasiya miqdarının әn kiçik ölçü vahidi:

•

dit
Bayt
Кbayt
Hers
Bit

128 Semantik aspekt baxımından informasiyanın xarakteristikası

•

bütün variantları
informasiyanın miqdarı
informasiyanın qurluşu
onun mәnası
faydalılığı

129 Praqmatik aspect nöqteyi nәzәrindәn informasiyanın xarakteristikası

•

bütün variantlar
onun mәnası
informasiyanın miqdarı
faydalılıq
informasiyanın qurluşu

130 informasiya semantik nәzәriyyәdә budur:

•

ayrılmaz bir parça
İmpulslar, siqnallar, texniki vә bioloji sistemlәrdә bağlı olan kodlar
hәr cür mәlumatlar, xәbәrlәr, bilik
Qeyrimüәyyәnliklәri tamamilә aradan qaldıran vә ya azaldan, onların alınması qәdәr mövcud olan
mәlumatlar
yeniliyi olan mәlumatlar

131 İnformatika nöqteyi nәzәrindәn qeyd olunmuş xeyirli siqnalların çoxluğu informasiyanın hansı
xassәsini müәyyәn edir?

•

aktuallıq
yәqinlik
mümkünlük
obyektivlik
adekvatlıq

132 İnformatika nöqteyi nәzәrindәn verilәnlәrin informasiyaya çevrilmәsi üçün tәtbiq olunan
metodun subyektiv elementlәrinin az olması informasiyanın hansı xassәsini müәyyәn edir?

•

aktuallıq
obyektivlik
mümkünlük
yәqinlik
tamlıq

133 İnformatika nöqteyi nәzәrindәn informasiyanın real obyektiv vәziyyәtә uyğunluq dәrәcәsi
informasiyanın hansı xassәsini müәyyәn edir?

•

aktuallıq
adekvatlıq
mümkünlük
yәqinlik
tamlıq

134 İnformatika nöqteyi nәzәrindәn informasiyanın cari zaman anına uyğunluq dәrәcәsiı
informasiyanın hansı xassәsini müәyyәn edir?

•

obyektivlik
aktuallıq
mümkünlük
yәqinlik
adekvatlıq

135 İnformatika nöqteyi nәzәrindәn bu vә ya digәr informasiyanın alınmasının mümkünlüyü
informasiyanın hansı xassәsini müәyyәn edir?

•

adekvatlıq
tamlıq
yәqinlik
aktuallıq
mümkünlük

136 İnformatika nöqteyi nәzәrindәn verilәnlәrin qәrarın qәbulu üçün kifayәt olması informasiyanın
hansı xassәsini müәyyәn edir?

•

aktuallıq

•

tamlıq
mümkünlük
yәqinlik
adekvatlıq

137 Bilik hansı formada mövcud olur?

•

Kütlәfi informasiya vasitәlәrindә; kitabxanalarda
Formal , qeyri formal vә meqabilik şәkildә
İndsanın yaddaşında; diaqram, qrafik cәdvәl şәklindә verilәnlәr formasında
Maddi daşıyıcılarda; biliklәr bazasında
Ekspertlәrin yaddaşında; dәrsliklәrdә

138 ПУСК →ПРОГРАММЫ→СТАНДАРТНЫЕ→ КАЛЬКУЛЯТОР yazılışı verilәnlәrin hansı
stukturuna aiddir?

•

Nizamlanmış
İerarxik
Cәdvәl
Xәtti
Sadә

139 ikilik kodlaşma sistemindә hansılardan istifadә olunur?

•

a1
0,1
1.2
!.
a

140 informasiyanın "informasiyaverilәnlәrlә onlara adekvat metodun qarşılıqlı tәsirindәn yaranan
mәhsuldur"tәrifindәki fikirlәrdәn hansı әsas deyil?

•

İnformasiyanın mәzmunlu hissәsini verilәn tәşkil edir.
informasiya statistik obyek kimi verilәn şәklindәdir
metodun adekvatlıq şәrti vacibdir
informasiya dinamik xarakterdәdir
Verilәn vә metodun qarşılıqlı tәsiri dinamik xarakterdәdir.

141 Bunlardan hansı informasiyanın tәrifi kimi qәbul olunur?

•

heç biri doğru deyil
informasiyaverilәnlәrlә onlara adekvat metodun qarşılıqlı tәsirindәn yaranan mәhsuldur.
informasiya qeyd oluna ,ötürülә vә emal oluna bilәn siqnallar yığımıdır
informasiya verilәnlәr yığımıdır ki,bizi әhatә edәn dünyanın obyektiv reallıqları barәdә bilik sәviy
yәmizi artırır
informasiya açılmış qeyri müәyyәnlikdir

142 İnformasiyanın tamlığı nәyi bildirir?

•

tәtbiq olunan metodun obyektivlik dәrәcәsini
qәrarın qәbulu üçün verilәnlәrin kifayәt olmasını
bu vә ya digәr informasiyanın alınmsının mümkünlüyünü
onun real obyektiv vәziyyәtә uyğunluq dәrәcәsini
onun carı zamana uyğunluq dәrәcәsini

143 İnformasiya proseslәrini kim idarә edir?

•

modellәşdirici
qәrar qәbul edәn şәxs
proqramçı
inzibatçı
layihәlәşdirici

144 Mәtnin bir dildәn digәrinә tәrcümә olunması adlanır:

•

İnformasiyanın kodlaşdırılması prosesi
İnformasiyanın emalı prosesi
İnformasiyanın axtarışı prosesi
İnformasiyanın ötürülmәsi prosesi
İnformasiyanın saxlanılması prosesi

145 Verilәndәn tam vә yәqin informasiyanın alınması üçün metodun üzәrinә hansı şәrt qoyulmalıdır?

•

Tәbiilik
Adekvatlıq
Mümkünlük
Aktuallıq
Apriorluq

146 Verilәnin informasiyaya çevrilmәsi üçün zәruridir:

•

kodlaşma sisteminin olması
verilәnlәrin struktur yaratması
proqramın olması
alqoritmin olması
kompyuterin olması

147 İnformasiya nәzәriyyәsindә informasiyanın miqdarı:

•

mәlumatdakı müxtәlif simvolların sayıdır.
mәlumatın alınması ilә bağlı qeyri müәyyәnliyin azalma dәrәcәsidir.
mәlumatı saxlamaq üçün kompyuterin yaddaşının hәcmidir;
mәlumatdakı simvolların ümumi sayıdır;
kodlaşan simvolun әlifbadan seilmәsi ehtimalıdır;

148 Bu tәriflәrdәn hansı “informasiya”anlayışını tam vә dәqiq tәsvir edir?

•

İnformasiya bilikdir.
İnformasiya onun tәqdimolunma formasından asılı olmayaraq şәxslәr, obyektlәr,faktlar,hadisәlәr vә pro
seslәr haqqında mәlumatlardır.
İnformasiya izahdır,siqnaldır.
İnformasiya istifadә olunmamaış verilәndir.
İnformasiya insanların şifahi , yazılı vә şәrti siqnallar vasitәsilә olaraq birbirinә ötürdüyü mәlumat
lardır.

149 İqtisadi informasiyanın dәqiq tәrifi hansı variantda verilmişdir?

•

müәssisәnin biznesproseslәrinin әsas terminlәrilә әlaqәli olan informasiyadır.
tәsәrrüfatistehsal proseslәrindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan
informasiyadır;
istehsal fәaliyyәti prosesindә yaranan vә bu fәaliyyәtin idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır;

istehsal fәaliyyәti prosesindә yaranan informasiyadır;
müәssisәnin maliyyә vasitәlәrilә fәaliyyәtini hәyata keçirilmәsi prosesindә yaranan vә bu fәaliyyәtin
idarәolunmasında istifadә olunan informasiyadır;

150 Qoyulan mәsәlәnin hәlli üçün zәruri olan informasiya necә adlanır?

•

Adekvat
Tam
Obyektiv
Aktual
Yәqin

151 Kiminsә şәxsi fikrindәn asılı olmayan informasiya adlanır:

•

Adekvat
Obyektiv
Tam
Aktual
Yәqin

152 Aşağıdakilardan hansı informasiyanin xassәlәri hesab olunur:

•

Mümkünlülük, mürәkkәblik
Obyektivlik,tamlıq
Aktuallıq,izafilik
Sadәlik,mürәkkәblik
Yәqinlilik,izafilik

153 İnformasiyanın әlyetәnliyi nәyi bildirir?

•

Heç biri düz deyil
Onun iistfadәçi tәrәfindәn istifadәsinin mümkünlüyünü
Forma vә tutumunun münasibliyini
Hәr hansı bir tәklifdәn asılı olmadığını
İndiki anda vacib olmasını

154 İnformasiyanın aktuallığı nәyi bildirir?

•

Heç biri düz deyil
İndiki anda vacib olmasını
Forma vә tutumunun münasibliyini
Hәr hansı bir tәklifdәn asılı olmadığını
Onun iistfadәçi tәrәfindәn istifadәsinin mümkünlüyünü

155 İnformasiyanın xassәlәri hansılardır?

•

alqoritmlik, uyuşanlıq, açıqlıq, mәnalılıq vә s.
obyektivlik, tamlıq, yәqinlik, aktuallıq,adekvatlıq vә s.
dәqiqlik, aktuallıq, uyuşanlıq, açıqlıq vә s.
faydalılıq, tamliq, hәqiqilik, qiymәtlilik vә s.
müәyyәnlik, strukturluluq, açıqlıq, tәzәlik vә s.

156 “İnformasiya” vә “verilәn” anlayışları hansı halda eynilәşir?

•

istifadә zamanı
emal zamanı

•

ötürmә zamanı
saxlama zamanı
tәqdimetmә zamanı

157 İqtisadi informasiyanın dәqiq tәrifi hansı variantda verilmişdir?

•

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

158 İnformasiya miqdarının növlәri?

•

yalnız sintaksis
sintaksis,semantik,proqmatik
semantik,proqmatik
sintaksis,semantik
praqmatik,sintaksis

159 Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı “informasiya”anlayışını tam vә dәqiq tәsvir edir?

•

İnformasiya insanların şifahi ,yazılı vә şәrti siqnallar vasitәsilә olaraq birbirinә ötürdüyü mәlumatlardır.
İnformasiya izahdır,siqnaldır.
İnformasiya istifadә olunmamaış verilәndir.
İnformasiya bilikdir
İnformasiya onun tәqdimolunma formasından asılı olmayaraq şәxslәr, obyektlәr,faktlar,hadisәlәr vә
proseslәr haqqında mәlumatlardır.

160 Verilәn nәdir?

•

Әvvәlcә istifadә olunmuş vә konkret halda istifadә olunan informasiyadır ki, qәrqrın qәbulu üçün istifadә
olunur .
Hadisәlәr vә proseslәr haqqında qeyd olunmuş mәlumatlardır.
Emal üçün nәzәrdә tutulmuş hәr hansı bir mәlumatdır.
Verilәn qәrar qәbul etmәk üçün münasib formada emal olunmuş informasiyadır.
Әvvәlcә istifadә olunmuş vә emal olunmuş informasiyadır ki,qәrqrın qәbulu üçün istifadә olunur

161 Bilik nәdir?

•

Heç biri düz deyil
Emal olunmuş informasiyadır ki,qәrarın qәbulu üçün istifadә olunur;
Emal olunmuş verilәndir
Hadisәlәr haqqında qeyd olunmuş mәlumatlardır
Qәrar qәbul etmәk üşün zәruri olan verilәndir

162 Hahsı varianntdakı ardıcıllıq düzdür?

•

verilәn, bilik, informasiya;
verilәn, informasiya, bilik.
informasiya, biliki, verilәn;
informasiya, proqram, verilәn;
bilik, verilәn, xәbәr;

163 İnformasiyanın әsas fiziki kompüter daşıyıcıları:

•

ağac,kağız
sәrt disk, floppi disk, flәşdisk, CD vә DVD disklәri
mәlumat bazası
Sәrt disk, CD vә DVD disklәri
İnsan beyni, daş

164 Bunlardan hansı informasiya daşıyıcısı ola bilmәz:

•

ağac
işıq şüası
sәrt disk
Optik disk
kağız

165 idarәetmә funksiyasına görә İqtisadi informasiya bölünür:

•

analitik
bütün variantlar doğrudur
plan
normativsorğu
uçot

166 İqtisadi proseslәrin gedişini әks etdirәn çevirilәn vә tәmizlәnmiş mәlumatlardır

•

verilәnlәr
iqtisadi informasiya
informasiya
iqtisadi informatika
bilik

167 Qәrar müәyyәn mәnada әn yaxşı variant seçimi mümkün olan çoxlu mәlumata әsaslanır

•

şәrti alqoritm
qәrarların qәbul edilmәsi
adekvatlığı
idarәsi
proqramın yerinә yetirilmәsi

168 Real obyektә, hadisәyә, prosesә informasiya dәstәyi ilә yaradılan obrazın uyğunluq sәviyyәsi
budur

•

informasiyanın dәqiqliyi
informasiyanın adekvatlığı
informasiyanın tәqdimatlılığı
informasiyanın aktuallığı
informasiyanın kütlәviliyi

169 İnsan әn çox hәcmdә kompyuterdәn informasiya yardımını alır

•

dad reseptorları
görmә
toxunma hissi
Eşitmә

iybilmә

170 Mәlumatların qavranma üsuluna görә növlәri:

•

mәtn, say
vizual, eşitmә, toxunulmaqla duyulan, iybilmә, dad
qrafik, mәtn, say, sәs, eşitmә, dad, vizual, toxunulmaqla duyulan
Sәs, qrafik, mәtn, say
eşitmә, dad, vizual, toxunulmaqla duyulan, qrafik

171 Kompüter hansı informasiya növü ilә işlәyir:

•

mәtn, say
analoq, rәqәmsal
qrafik, mәtn, say, sәs, eşitmә, dad, vizual, toxunulmaqla duyulan
vizual, toxunulmaqla duyulan, eşitmә, dad
qrafik, mәtn, say

172 İnsan informasiya ötürür

•

nitqilә, jestlәrlә
maqnit sahәsi ilә
düzgün cavab yoxdur
Optik disklәr lә
informasiya daşıyıcıları ilә

173 Bir çox sahәlәrdә istifadә vә müәyyәnedilәninformasiya, bilik növü ola bilәr

•

adekvat
qeyri formal
dәqiq
метаverilәn
әyani

174 İstifadә edilәn informasiya konkret sahәnin bilik növü ola bilәr

•

adekvat
formal
метаbilik
konseptual
dәqiq

175 Bilik aşağıdakı 3lükdәn biri ola bilәr:

•

метаbilik, ümumilәşdirәn, dәqiq
formal , qeyri formal, metabilik
obyektiv, subyektiv, ümumilәşdirәn
sintaktik, semantik, praqmatik
Konkret, ümumilәşdirәn, şәrti

176 Buradakı obyektlәr verilmiş şәrtlәrә görә hәll edilәn mәsәlәlәri dәqiqliyi ilә

•

verilәnlәrin aktuallığı
tәmsiletmәk qabiliyyәti
tәqdimatlılıq
mәlumatların sәhihliyi Mәlumatların dәqiqliyi

verilәnlәrina dekvatlığı

177 Toplanmış mәlumatlar onların tәsvir edilәn hadisәlәri adekvat әks etdirmәk
xüsusiyyәti,qabiliyyәtidir

•

mәlumatlarınadekvatlığı
verilәnlәrin prezentativliyi (tәqdimatlılığı)
mәlumatların etibarlılığı
Mәlumatların dәqiqliyi
verlәnlәrinaktuallığı

178 İnformasiyanın açıqlığı:

•

Qәrarların qәbul edilmәsi üçün kifayәt qәdәrdir
ona әlyetәnlik imkanı
kiminsә fikirlәrindәn asılı olmadığı üçün
Bu vaxta qәdәr vacib olduğu üçün
forma vә hәcminin rahat olduğu üçün

179 İnformasiyanın aktuallığı nә demәkdir:

•

Qәrarların qәbul edilmәsi üçün kifayәtdir
indiki zamana vacib olduğu üçün
rahat forma vә hәcminә görә
kiminsә fikirlәrindәn asılı deyil
onun әsasәn istehlakçıdan alınması imkanına görә

180 Qarşıya qoyulan vәzifәlәrin hәlli üçün kifayәt edәn mәlumat necә adlanır?

•

düzgün
tam
obyektiv
aktual
faydalı

181 Hәqiqәti әks etdirәn informasiyanı aşağıdakı kimi adlandırırlar

•

aktual
düzgün
tam
faydalı
obyektiv

182 İstehlakçının ehtiyaclarına müvafiq mәlumatdır:

•

tam mәlumat
faydalı mәlumat
fәrdi mәlumat
doğru mәlumat
qorunan mәlumat

183 Anlaşma vә qәrar qәbul edilmәsi üçün kafi mәlumat adlanır:

•

faydalı
açıqaydın
aktual

tam
cari

184 Bu mәlumat kiminsә şәxsi rәyindәn asılı deyil:

•

faydalı
obyektiv
cari
Tam
orijinal

185 Әsas mәlumat proseslәri:

•

axtarış, kodlaşdırma, çeşidlәnmә
axtarış, transfer
tәsviri, sistemlәşdirilmәsi
saxlanılması, emalı, ötürülmәsi
çeşidlәnmәsi

186 İnformasiyanın qorunması bunsuz mümkün deyil:

•

çap materialları(kitab, qәzet, şәkillәr)
informasiya daşıyıcısı
kitabxana, arxiv
xәtti әlaqә
Kompüter

187 Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

•

informasiya material daşıyıcısı ilә bağlı deyil
informasiya material daşıyıcısı ilә bağlı ola bilәr, lakin ondan asılı olmadan da mövcud ola bilәr
Informasiya daşıyıcısı yalnız maddi obyektlәr (kağız, daş, maqnit disklәri vә s.)kimi çıxış edә bilәr
informasiya hәmişә material daşıyıcısı ilә bağlıdır
yalnız sәs vә işıq dalğaları ola bilәr

188 İnformasiya nәzәriyyәsindә informasiya:

•

mәsәlәninmühüm atributu
qeyrimüәyyәnliyi tamamilә aradan qaldıran vә ya azaldan mәlumat
müxtәliflik әks etdirir
yeniliyә malik informasiya
bir çox mәnbәlәrdәn vә bir çox formalarda bizim beynimizә daxil olur vә bizim biliyimizi formalaşdırır.

189 "İnformasiya" sözünün latınca mәnası

•

bilik
mәlumat
Son xәbәrlәr
xәbәr
qeyri müәyyәnlik

190 Verilәnin xassәlәrini göstәrin:

•

kütlәvi, hәcmi, hәmcins
prezentativlik, dәqiqlik, gerçәklik
forma vә eyni mәzmunlu

obyektivlik, etibarlılıq, dәqiqlik
hәcmi vә keyfiyyәti

191 qәrar qәbul etmәk üçün uyğun bir formaya gәtirilәn mәlumat, qәrarların qәbulu vә problemin
hәlli üçün istifadә olunan mәlumat

•

siqnallar
verilәn
mәlumat
bilik
informasiya

192 Qәrarların qәbul edilmәsi üçün vә ya analitik tәdqiqatların aparılması üçün alıcı tәrәfindәn uyğun
bir formada tәqdim olunur :

•

alqoritmlәr
verilәn
siqnalları
bilik
informasiya

193 Hadisә barәsindә qeyd olunmuş mәlumat adlanır:

•

bilik
mәlumat
siqnallar
xәbәr
verilәn

194 Alqoritmin hansı xassәsinә görә onun hәr bir addımı dәqiq vә birmәnalı tәyin olunmalıdır?

•

birqiymәtlilik
müәyyәnlik
diskret
nәticәlilik
kütlәvilik

195 Bu proqramlaşdırma dillәrindәn hansının hәm kompliyatoru, hәm dә interpretatoru vardır?

•

Alqol
Basic
Fortran
Pascal
Cobol

196 x=6,7 vә y= 10 olarsa x=x+y;y=xy;x=xy mәnsubetmә operatorları yerinә yetirildikdәn sonra x
vә y dәyişәnlәrinin qiymәti neçә olar?

•

5,5 vә 6,7
6 vә 7
6,7 vә 5,5
10 vә 6,7
10 vә  6,7

197 x=3 vә y=2 olarsa y= y;x=x+1;y=y+1 mәnsubetmә operatorları yerinә yetirildikdәn sonra x vә y

dәyişәnlәrinin qiymәti neçә olar?

•

3 vә 3
4 vә 1
2 vә 2
2 vә 3
4 vә 4

198 Alqoritm hansı alimin adı ilә bağlıdır?

•

Ç.Bebbicin
әlXarәzminin
A.Türinqin
әlFәrabinin
F.Bekonun

199 Hansını alqoritmin xassәsinә aid etmәk olar?

•

Sadәlik
Sonluluq
Ehtimallılıq
Xәttilik
Dövrilik

200 Mәrhәlәlәrә uyğun olaraq alqoritm ibarәt olur:

•

Söz vә mәntiqi mәrhәlәsindәn.
Hesabi vә mәntiqi mәrhәlәsindәn.
Hesabi vә sxem mәrhәlәsindәn.
Mәntiqi vә sxem mәrhәlәsindәn.
Ryazi vә sxem mәrhәlәsindәn.

201 Algoritm haqqında deyilәnlәrdәn biri yanlışdır:

•

Çoxrәqәmli onluq hesab әmәllәrinin aparılması alqoritmlәri ilk dәfә İX әsrdә işlәnmişdir.
Algoritm hәll edilәn mәsәlәnin xarakteri ilә bağlı olduğundan onun yaradılmasının ümumi qaydaları
yoxdur.
Algoritmin yaradılması ümumi qaydalara tabedir.
Algoritmin tәrtibi mәsәlәnin hәllini ardıcıl yerinә yetirilәn mәrhәlәlәrә bölmәk demәkdir.
Algoritm tәrtib edilәrkәn onun müәyyәn tәlәblәrә cavab vermәsi nәzәrә alınır ki,bu tәlәblәrә alqoritmin
xassәlәri deyilir.

202 Kompyuterdә mәsәlәnin hәlli mәrhәlәsinә aid deyil?

•

Verilәnlәrin sturukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi.
Hәllin şәbәkәyә ötürülmәsi.
Proqramın kompyuterin dilinә çevrilmәsi.
Proqramlaşdırma dilinin seçilmәsi.
Mәsәlәnin qoyuluşu.

203 “İstәnilәn istifadәçidәn ... tәlәb olunmur” hökmündә nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn cavabı yazın.

•

Әmәliyyatlar ardıcıllığını gözlәmәk
Kömәkçi alqoritmi yerinә yetirmәk
Әmrlәri dәqiq yerinә yetirmәyi bacarmaq
Formal olaraq alqoritmin әmrlәrini yerinә yetirmәk

Alqoritmin mәnasını başa düşmәk

204 Bütün mәlumatlar kompüterdә emal edilә bilәr, әgәr :

•

sәkkizlik say sistemindәdirsә
ikilik say sisteminin işarәlәri ilә tәsvir olunarsa
simvol vә әdәdlәr şәklindәdirsә
onluq işarәlәr sistemi şәklindәdirsә
yalnız latın әlifbasının simvolları şәklindәdirsә

205 Alqoritm xәtti adlanır:

•

Eyni hәrәkәti ardıcıl surәtdә yerinә yetirәn
Alqoritmik dildә yazılmış
Bütün әmrlәri ardıcıl yerinә yetirәn proqram
olmayan mәrhәlәlәr
üsullara müraciәt etmәyәn

206 Alqoritmin әsas xassәlәrinә aiddir:

•

Xәttilik, şәrtilik, dövriliyi
Diskretlik,sonluluq, determinlik, kütlәvilik, nәticәlilik
Müәyyәnlik, fanilik, aydınlıq, birmәnalılıq, diskretlik
Nәticәlilik, ekvivalentlik, xәttilik, kütlәvilik, açıqlıq
Kütlәvilik, xәttilik, ekvivalentlik, diskretlik, determinlik

207 Hansı növ alqoritmlәr var?

•

Adi, mәntiqi, dövri
Xәtti, budaqlanan, dövri
Şöbәlәr açan, adi, mәntiqi
Xәtti, mәntiqi, mürәkkәb
Xәtt, dövri, mürәkkәb

208 Alqoritm hansı alimin adı ilә bağlıdır?

•

Ç.Bebbicin
әlXarәzminin
A.Türinqin
әlFәrabinin
F.Bekonun

209 Proqram bu:

•

kompüterdә ikilik kodda hazırlanan mәlumatlar
qrafik vә sәs mәlumatı
Kompüterin mәlumatların işlәnmәsi prosesindә yerinә yetirdiyi әmrlәr ardıcıllığı
say vә mәtn mәlumatı
әmәllәr ardıcıllığ

210 Verilәnlәr  bu:

•

say vә qrafik mәlumatlar
Kompüterdә ikilik kompüter kodunda emal olunan mәlumat
say vә mәtn mәlumatı
Kompüterin mәlumatların işlәnmәsi prosesindә hәyata keçirdiyi komandaların ardıcıllığı

qrafik vә sәs mәlumat

211 Bütün mәlumatlar kompüterdә emal edilә bilәr, әgәr :

•

sәkkizlik say sistemindәdirsә
ikilik say sisteminin işarәlәri ilә tәsvir olunarsa
simvol vә әdәdlәr şәklindәdirsә
onluq işarәlәr sistemi şәklindәdirsә
yalnız latın әlifbasının simvolları şәklindәdirsә

212 Con fon Neman prinsiplәrinә aid edilir:

•

İkilik kodlaşdırma prinsipi,әmrlә idarәetmә prinsipi, birmәsәlәlik pirinsipi, sonluluq pirinsipi.
İkilik kodlaşdırma prinsipi, proqramla idarәetmә prinsipi, ünvanlılıq prinsipi, eyni yaddaş pirinsipi
Rәqәmsal vә analoq prinsiplәri
Hesab mәntiq prinsipi
Kodlaşdırma prinsipi, idarәetmә prinsi, birmәnalılıq prinsipi, birmәsәlәlik pirinsipi,ünvanlılıq prinsipi

213 Alqoritm dövri adlanır, әgәr

•

verilәnlәrin daxil edilmәsi tәkrarlanır.
tәkrari hәrәkәtlәri var
yerinә yetirilmәsindә mәntiqi әmr tәkrarlanır
İcra prosesindә tәkrarı әmr var
heç olmasa bir şәrti var

214 Alqoritmi budaqlanan adlanır, әgәr

•

bütün şәrtlәr yerinә yetirilir
Şәrtdәn asılı olaraq hәrәkәtlәrdәn biri yerinә yetirilir
bütün şәrtlәri ardıcıl yerinә yetirilir
Şәrtdәn asılı olmayaraq hesablamanı yerinә yetirir
hәrәkәtlәrin tәkrarı var

215 Alqoritm xәtti adlanır:

•

üsullara müraciәt etmәyәn
Bütün әmrlәri ardıcıl yerinә yetirәn proqram
olmayan mәrhәlәlәr
Eyni hәrәkәti ardıcıl surәtdә yerinә yetirәn
Alqoritmik dildә yazılmış

216 Hansı növ alqoritmlәr var?

•

Adi, mәntiqi, dövri
Xәtti, mәntiqi, mürәkkәb
Şöbәlәr açan, adi, mәntiqi
Xәtti, budaqlanan, dövri
Xәtt, dövri, mürәkkәb

217 Alqoritmin bloksxem tәsvirindә hansı fiqur verilәnlәrin daxil edilmәsi vә çıxarılmasını tәqdim
edir

•

Romb
Düzbucaqlı
Oval

•

Paraleloqram
Trapesiya

218 Hansı fiqur alqoritmin qrafik tәqdim edilmәsindә şәrti bloku göstәrir

•

Oval
Paraleloqram
Trapesiya
Romb
Düzbucaqlı

219 Hansı fiqur alqoritmin qrafik tәqdim edilmәsindә hesablama blokunu göstәrir

•

Romb
Oval
Paraleloqram
Dairә
Düzbucaqlı

220 Hansı fiqur alqoritmin qrafik tәqdim edilmәsindә başlanğıc vә son bloku göstәrir

•

Düzbucaqlı
Paraleloqram
Romb
Oval
Üçbucaq

221 Ciddi struktura malik elementar әmәllәr(әmrlәr) çoxluğu olub , sökülübyığılan olması alqoritmin
hansı xassәsidir

•

müәyyәnlik
aydınlıq
Kütlәvilik
nәticәlilik
Diskretlik

222 Alqoritmin yerinә yetirilmәsi prosesindә müәyyәn nәticә alınması xüsusiyyәti alqoritmin hansı
xassәsi adlanır

•

diskretlik
müәyyәnlik
Kütlәvilik
nәticәlilik
aydınlıq

223 Alqoritmin bir sinif mәsәlәlәrin hamısını hәll etmәyә yararlı olması xassәsi necә adlanır

•

diskretlik
nәticәlilik
müәyyәnlik
kütlәvilik
aydınlıq

224 Aalqoritm tamamilә formal vә müәyyәn(birmәnalı) olmalıdır xüsusiyyәti alqoritmin hansı
xassәsinә aidir

•

aydınlıq
nәticәlilik
kütlәvilik
müәyyәnlik
diskretlik

225 Alqoritmin әsas xassәlәrinә aiddir:

•

Nәticәlilik, ekvivalentlik, xәttilik, kütlәvilik, açıqlıq
Xәttilik, şәrtilik, dövriliyi
Kütlәvilik, xәttilik, ekvivalentlik, diskretlik, determinlik
Diskretlik,sonluluq, determinlik, kütlәvilik, nәticәlilik
Müәyyәnlik, fanilik, aydınlıq, birmәnalılıq, diskretlik

226 Alqoritmin tәqdim edilmәsinin hansı üsulları var?

•

Qrafika, proqram, psevdakod
Şifahi, qrafik, proqram, әmr
Bloksxem, әmr, operatorlarla
Nәqli,qrafik,psevdakod, proqramlaşdırma dili
Әlifba, bloksxem, daimi

227 Alqoritmin qrafik tәsviribu:

•

Hәndәsi füqurların kömәyilә alqoritmin tәsvir üsuludur
Alqoritmin cәdvәl vә hesablama düsturları ilә tәsviridir.
Formallaşdırılmışmәsәlәdir
İxtiyari formada sxematik tәsvirdir
İcra oluna bilәn bütün komandaların yığımıdır

228 Düzgün hökmü seçin

•

bloksxem şәklindә tәqdim olunan alqoritmin, icraçısı kompyuter deyil
alqoritm  bu, icra oluna bilәn bütün komandaların mәcmusudur
yalnız kompüter alqoritmin icraçısı ola bilәr
alqoritm bloksxem şәklindә, hәm dә proqramlaşdırma dilindә yazıla bilәr
alqoritm proqramlaşdırma dilindә yazılıb, icraçı insan deyil

229 Alqoritm icraçısı  bu

•

müәyyәn şәrtlәrlә fәaliyyәtini yerinә yetirir
vacib әmәllәrin aydın vә dәqiq göstәrişi
elementlәri birlәşdirәnәlaqәli mәrhәlәlәrin yerinә yetirilmәsialqoritmi
vәziyyәtdәn asılı olaraq alqoritm fәaliyyәt göstәrir
müәyyәn hәrәkәtlәri yerinә yetirmәyi bacaran insan vә ya kompüter dәsti

230 Alqoritm  bu:

•

tәsәvvür proqramlaşdırma dilindә proqram kodu tәsәvvür edir
öz maddi kömәyi ilә dünya nişanlarının vә siqnalların konkret ifası üçün nәzәrdә tutulan
aydın vә dәqiq göstәriş ifaçısı, qarşıya qoyulan vәzifәlәrin hәlli istiqamәtindә fәaliyyәt ardıcıllığı
demәkdir
İfaçı üçün tәlimatlar sistemi
bәzi hәqiqi fikirlәr, onlar qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olunmasına yönәlmәlidir

231 Böyük inteqral sxem özündә nә cәmlәşdirir?

•

mikrosxem dәsti
Bu müxtәlif funksiyaları yerinә yetirәn lampaların dәstidir
bir platada müxtәlif kondensatorlar vardır
bu Hesablayan Elektron Maşınlar işlәmәk üçün proqramlar qәbul
bu kristal lövhәdir, burada onlarla vә yüzlәrlә mәntiqi elementlәr yerlәşir

232 Analoq hesablama maşınlarının xüsusiyyәti:

•

rәqәmsiz, o дискретной formada mәlumat düzәldir
rәqәmli, o fasilәsiz şәkildә mәlumat düzәldir
düzgün cavab yoxdur
rәqәmli, o дискретной formada mәlumat düzәldir
rәqәmsiz, o fasilәsiz şәkildә mәlumat düzәldir

233 Dünyanın ilk proqramçısı kimdir:

•

Ç.Bebbic
Q.Leybnis
Con fon Neyman
A.Lavleys
B.Paskal

234 IVcü nәsil EHMlәrin baza elementlәri:

•

mikrosxemlәr
Tranzistorlar
elektron lampalar
Böyük vә çoxböyük inteqral mikrosxemlәr
İnteqral sxemlәr

235 IIIcü nәsilEHMlәrin baza elementlәri:

•

elektron lampalar
Tranzistorlar
registrlәr
Böyük vә çoxböyük inteqral mikrosxemlәr.
inteqral sxemlәr

236 IIci nәsil EHMlәrin baza elementlәri:

•

inteqral sxemlәr
elektron lampalar
registrlәr
Böyük vә çox böyük inteqral sxemlәr
tranzistorlar

237 Ici nәsilEHMlәrin baza elementlәri:

•

elektron lampalar
inteqral sxemlәr
registrlәr
Tranzistorlar
Böyük vә çox böyük inteqral mikrosxemlәr.

238 Bu meynfreymdir:

•

sverxkiçik EHM
sverxböyük EHM
super EHM
böyük EHM
kiçik EHM

239 Ölçüsünә vә funksional imkanlarına görә EHMlәri bu siniflәrә bölmәk olar:

•

kiçik EHMlәr,böyük EHMlәr,sverxböyük EHMlәr
böyük EHMlәr, Super EHMlәr, sverxsuper EHMlәr
super kiçik EHMlәr,kiçik EHMlәr, böyük EHMlәr
superEHMlәr, sverxsuper EHMlәr
kiçikEHMlәr,böyük EHMlәr,super EHMlәr

240 Fәaliyyәt prinsipi üzrә hesablama maşınları üç böyük sinfә bölünür:

•

böyük, çoxböyük, meynfreymlәr
analoq, rәqәmsal, elektron
Lampa, tranzistor, mikroprosessor
analoq, rәqәmsal, hibrid
Kiçik, böyük,

241 Elektron hesablama maşını (EHM) budur:

•

hesablama maşını
informasiyanın emalı üçün aparat vә proqram vasitәlәri kompleksi
Ona daxil olan komponentlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt prinsiplәrini, qayda vә tәrkibini yaradan model
informasiyanın avtomatik emalı üçün nәzәrdә tutulmuş texniki vasitәlәr kompleksi
Hesabmәntiqi qurğu

242 İlk proqramlaşdırılan hesablama maşınının yaradılması ideyasını irәli sürüb

•

Ç. Bebbic
P. Norton
A. Lavleys
Q. Leybnis
B. Paskal

243 İlk Elektron Hesablama Maşını adlanırdı

•

Абак
ENİAK
BESM
MİNSK
IВМ

244 Rәqәmsal hesablayıcı maşınların әsas prinsiplәri işlәnib hazırlanmışdır

•

Vilhelm Şikkard
Con fon Neyman
Vilhelm Leybnis
Blez Paskal
Çarlz Bebbic

245 Mexaniki hesablayıcı qurğu icad edib:

•

L. Da Vinçi
B. Paskal
Q. Leybnis
P.Norton
Ç.Bebbic

246 Kompüter  bu:

•

analoq siqnalların emalı üçün qurğu
İnformasiya ilә işlәmәk üçün çoxfunksiyalı elektron qurğu
mәtnlәrlә işlәmәk üçün qurğu
Әdәdlәr emalı üçün elektron qurğu
istәnilәn növ informasiyanın saxlanması üçün qurğu

247 1 bayt nәyә bәrabәrdir:

•

16 bit
8 bit
10 Кбайт
10 bit
10 bod

248 10111012әdәdini sәkkizlik say sistemindә göstәrin :

•

315(8)
135(8)
140(8)
531(8)
26(8)

249 Onlardan biri ikilik şәkildә bir baytı ifadә edir:

•

düzgün cavab yoxdur
1001101.0
123000.0
11.0
АВСД

250 Bir bit informasiya bu şәkildә tәqdim oluna bilәr

•

0 vә 1
0 vә ya 1
2.0
1.0
0, 2

251 138 әdәdini 16lıq say sisteminә tәrcümә edin:

•

E16
B16
C16
b16
D16

252 378 әdәdini onluq say sisteminә tәrcümә edin:

•

25(10)
31(10)
52(10)
13(10)
12(10)

253 3C16 әdәdini sәkkizlik say sisteminә tәrcümә edin:

•

52(8)
74(8)
71(8)
47(8)
25(8)

254 1101112 әdәdini 16lıq say sisteminә tәrcümә edin:

•

73(16)
37(16)
23(16)
45(16)
54(16)

255 2310 әdәdini 16lıq say sistemindә göstәrin:

•

54(16)
71(16)
7(16)
17(16)
13(16)

256 CD16 әdәdini onluq say sistemindә yazın :

•

250(10)
205(10)
520(10)
65(10)
5020(10)

257 10111012әdәdini sәkkizlik say sistemindә göstәrin :

•

315(8)
135(8)
140(8)
531(8)
26(8)

258 1328 әdәdini onluq say sistemdә göstәrin:

•

60(10)
90(10)
45(10)
80(10)
19(10)

259 3810 әdәdini ikilik say sistemindә göstәrin:

•

111101(2)
100110(2)
11001(2)
110110(2)
110(2)

260 101,12әdәdini onluq say sistemindә göstәrin :

•

5.61
5.51
6.51
5.21
6.21

261 1100012әdәdini onluq say sistemindә göstәrin:

•

59.0
49.0
25.0
50.0
51.0

262 21310әdәdinin ayrılışının düzgün yazılışını seçin:

•

3*22 + 1*21 + 2*20
2*102 + 1*101 + 3*10o
2*103 + 1*102 + 3*101
3*102 + 1*101 + 2*100
2*22 + 1*21 + 3*20

263 Roma say sistemindә yazılmış CDX әdәdi nәyә bәrabәrdir?

•

690.0
410.0
610.0
510.0
590.0

264 Roma saysistemindә yazılmış DCX әdәdi nәyә bәrabәrdir?

•

690.0
610.0
590.0
510.0
410.0

265 Onluq sistemi adlanır

•

roma
mövqeli
unar
mövqesiz

266 Rәqәmin qiymәti onun әdәdin yazılışındakı vәziyyәtindәn asılı deyil:

•

әrәb vә slavyan say sistemi

•

mövqesiz say sistemlәri
әrәbsay istemi
mövqeli say sistemlәri
әrәb vә unar say sistemi

267 İkilik sayı sistemindә yazılmış 10102әdәdi onluq say sistemindә necә qeyd edilir?

•

111.0
10.0
101.0
100.0
110.0

268 Onluq say sistemindә verilmiş 1510әdәdiikilik say sistemindә necә yazılır?

•

1001(2)
1111(2)
11(2)
111(2)
10001(2)

269 İkilik say sistemindәhesablama bu dәyәrlәrә qarşı çıxır:

•

elektrik enerjisinә qәnaәt imkanı
kompüterin elementi yalnız iki vәziyyәtdәn istifadә etmәklә mәlumatların avtomatik işlәnmәsinә vә
әmәliyyatların sadәliyinә imkan verir
әdәdin yazılışı ikilik say sistemindә açıq vә aşkardır
Sözü gedәn sistemdәn gündәlik hәyatda geniş istifadә
kompüterin yaddaşına qәnaәt qәnaәt

270 Mövqeli say sistemindә hesablama:

•

Hәr bir simvolun qiymәtinin miqdarı әdәdin kodundakı vәziyyәtindәn asılı deyil
hәr bir rәqәmin qiymәti әdәdin yazısında onun tutduğu mövqedәn asılıdır
hәr bir rәqәmin qiymәti әdәdin yazılışında ayrıayrı hallarda, rәqәmin tutduğu mövqedәn asılı deyil
hәr bir rәqәmin qiymәti o әdәdin yazısında tutduğu mövqedәn asılı deyildir
әdәdlәrin yazılışı üçün istifadә olunan simvolların sayı birә bәrabәrdir.

271 Say sistemilәri bölünür

•

2 vә onluq
Mövqeli vә mövqesiz
әlifba vә rәqәmli
әrәb vә roma
Tәqdim olunan bir sıra şәklindә

272 Hesablama sistemi әdәdlәri tәqdim etmәk üsuludur

•
273

roma әdәdlәrinin kömәyi ilә
müәyyәn miqdar әhәmiyyәtә malik olan simvolların kömәyi ilә
әrәb rәqәmlәrinin kömәyi ilә
Daimi vәziyyәtli vergül ilә
on rәqәmin kömәyi ilә

Lokal kompüter şәbәkәsi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•
274

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

Protokol dedikdә, nә başa düşülür?

•
275

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

Kompüter şәbәkәsi nәdir?

•
276

informasiya emaledici vә ötürücü sistemdir
kompüterlәrarası informasiya ötürәn sistemdir
müxtәlif konfiqurasiyalı emalötürmә sistemidir
müxtәlif topologiyalarla qurulmuş ötürmә sistemidir
protokolların kömәyi ilә informasiya mübadilәsinә imkan verәn sistemdir

“Müştәriserver” arxitekturasının әsas üstünlüyü nәdir?

•
277

bu arxitekturada şәbәkә resurslarından daha asan istifadә edә bilir
bu arxitekturada şәbәkә trafikası ilә bağlı problem olmur
bu arxitekturada verilәnlәr bazası paylanmış şәkildә tәşkil edilir
bu arxitekturada şәbәkә trafikası ilә bağlı konflikt problemi olmur
burada kollektiv işlә yanaşı, fәrdi işlәmәk imkanları da var

Serverin tipi nә ilә tәyin olunur?

•

şәbәkәdәki mövqeyinә әsasәn
gördüyü işin mahiyyәti ilә
yerinәyetirdiyi funksiyanın xarakteri ilә
onun idarә etdiyi resursun növü ilә
şәbәkәdәki roluna әsasәn

278 Modem...

•

informasiyanı kodlaşdıran qurğudur
әdәdi siqnalları analoq siqnallara vә әksinә çevirәn qurğudur
informasiya daşıyıcısıdır
şәnәkәnin nәqliyyat әsasıdır
informasiyanın ötürülmәsini idarә edәn qurğudur

279 Kompyuterin әlaqә xәtlәrinә qoşulması üçün nәzәrdә tutulan qurğu adlanır:

•

şlüz
şәbәkә kartı
prosessor
modem
adapter

280 Hansı növ şәbәkә birranqlı adlanır?

•

şәhәr şәbәkәsi
lokal şәbәkә
korporativ şәbәkә
qlobal şәbәkә
reqional şәbәkә

281 Lokal şәbәkәlәrdә kompyuterlәrin birlәşdirilmәsinin ümumi sxemi nә adlanır?

•

Tipologiya
Topologiya
Arxitektura
Protokol
Domen

282 Şәbәkәdә Şlüz nәdir?

•

OSİnin sәviyyәsi
müxtәlif şәbәkәlәri birlәşdirәn vasitә
periferik qurğuları idarә edәn proqram
kompyuter serveri
şәbәkә kompyuterlәrinin bir –birilә ünsiyyәt dili

283 Mәrkәzi qovşaq (server)kompyuteri hansı şәbәkә topologiyasında olur ?

•

qarışıq
ulduz
şin
halqa
aktiv ağac

284 Kompüter şәbәkәlәrinin qurulması ilә bağlı mәsәlәlәr (onun texniki vә proqram vasitәlәrinin
uyğunlaşdırılması) nәyә әsaslanır?

•

POP3 protokoluna
ISO/OSI modelinә
SMTP protokoluna
TCP/IP protokoluna
HTML dilinә

285 OSI modelinin neçә sәviyyәsi var?

•

1.0
7.0
3.0
2.0
5.0

286 Buraxılış qabiliyyәti 10 Mbit/san olan әlaqә kanalı ilә 25 Mbayt informasiyanı neçә saniyәyә
ötürmәk olar?

•

100
20
40
2,5
200

287 Buraxılış qabiliyyәti 100 Mbit/san olan әlaqә kanalı ilә bir dәqiqәdә neçә Mbayt informasiya
ötürmәk olar?

•

1250.0
750
6000
12,5
600

288 Buraxılış qabiliyyәti 10 Mbit/san olan әlaqә kanalı ilә bir saniyә әrzindә neçә Kbayt
informasiya ötürmәk olar?

•
289

10240
1280
160
256
10000

Lokal xәtt üzrә informasiyanın verilmә sürәtı adәtәn bu diapazonda yerlәşir:

•

saniyәdә 10 Mbitdәn 100 Mbitә qәdәr
saniyәdә 100 bitdәn 500 bitә qәdәr
saniyәdә 1Kbitdәn 10 Kbitә qәdәr
saniyәdә 10 Kbitdәn 100 Kbitә qәdәr
saniyәdә 10 bitdәn 100 bitә qәdәr

290 Domen adlar sistemi necә adlanır?

•

URL
DNS
NSD
SDN
NDS

291 İnformasiya texnologiyalarının inkişaf mәrhәlәlәri:

•

194555, 196080, 19802000,2000ci ildәn sonrakı dövr
196070, 197080, 198090, 1990cı ildәn sonrakı dövr
197080, 198090,1990cı ildәn sonrakı dövr
XIX әsrin ikinci yarısıXX әsrin birinci yarısı, XX әsrin ikinci yarısı
196070, 197080, 198090 –cı illәr

292 İnformasiya proseslәrinә aiddir

•

Bütün variantlar
informasiya sistemlәri vә mәlumatların ötürülmәsi vasitәlәri
Aparat (texniki) tәminatı
Proqram tәminatı
rabitә kanalları

293 İnformasiya cәmiyyәti adlanır, harada ki:

•

Böyük EHMlәri mikro EHMlәrin әvәz etmәsi prosesi hәyata keçirilir
İişçilәrinin әn çoxu xüsusilә onun әn yüksәk formada mәlumatların istehsalı, saxlanması, emalı vә
marketinqi ilә mәşğul olur
İnformasiya emaiı birEHMdәn istifadә edәrәk hәyata keçirilir

fәrdi kompüter bütün fәaliyyәt sahәlәrindә geniş istifadә olunur
yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi prosesi hәyata keçirilir

294 İS iqtisadiyyatında istifadә olunan әsas komponentlәr aşağıdakılardır:

•

İnformasiya Texnologiyaları
Proqramaparat tәminatı (IT), biznesidarәetmә(Bİ) vә informasiya sistemlәrinin idarә edilmәsi
biznesidarәetmә
İnformasiya idarәetmәsistemlәri
Aparatproqram tәminatı (IT)

295 İnformasiya sistemlәrinin bazar miqyasında sistemlәrinin tәsnifatına daxildir:

•

әsas inteqrasiya sistemlәri
Bütün cavablar doğrudur
kiçik inteqrasiya sistemlәri
yerli sistem
orta inteqrasiya sistemlәri

296 Bütün hәyat dövrü әrzindә funksional alt vә әlaqәdar mütәxәssis vә onların inkişafını tәmin edәn
әn optimal informasiya texnologiyaları

•

Funksional altsistemlәr
İnformasiya İdarәetmә Sistemlәri
informasiya texnologiyalarının idarә edilmәsi
informasiya sistemlәrinin hәyata keçirilmәsi
informasiya texnologiyalarının hәyata keçirilmәsi

297 Qәrarların qәbul edilmәsi mәqsәdilә vә ya informasiya texnologiyaları әsasında xüsusi funksional
sahәdә emal vә mәlumat tәhlilini tәmin edәn xüsusi proqramlar

•

avtomatlaşdırılmış sistemlәr
funksional alt sistemlәr
İnformasiya Sistemlәri
әlavәlәr
informasiya texnologiyaları

298 İnformasiya sistemlәrinin tәşkilinin әnәnәvi metodu

•

Bütün cavablar doğrudur
müştәriserver arxitekturası
serverserver arxitekturası
müştәrimüşteri arxitekturası
bir kompüterdә bütün mәlumatların yerlәşdirilmәsi

299 İstәnilәn informasiya sisteminin ayrılmaz hissәsi sayılır

•

proqramaparat kompleksi
verilәnlәr bazası
İnternet vasitәsilә mәlumat vermәk imkanı
bilik bazası
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dilinin kömәyi ilә yaradılmış proqram

300 İnformasiya sisteminin әsasında durur

•

proqramaparat kompleksi

•

mühütdә saxlanması vә verilәnlәriә çıxışına görә
mәlumatların ötürülmәsi üçün kompüter şәbәkәsi
Kompyuterin hesablama gücü
informasiyanın emalı metodları

301 Kompüterin yaddaşında saxlanılan mәlumatların mәcmusu ilә müәyyәn edilmiş qaydalara uyğun
olaraq vә informasiya tәlәbatını ödәmәk üçün istifadә olunan

•

bilik sistemi
verilәnlәr bazası
qәbul qaydaları
bilik bazası
mәlumat sistemi

302 Dәrsliklәrdәn istifadә etmәklә mәsafәdәn tәhsil, fәrdi kompyuter vә şәbәkә Elektron Hesablama
Maşınları

•

kommunikasiya tәdrisi
distant tәhsil
internatmәktәb
uzaq tәlim
mәsafәdә ali mәktәbә

303 Bu coqrafi (QEO) informasiya sistemdir..

•

dәzgahın işini idarә edәnsay proqram tәminatı idarәsi sistemi
müasir kompüter texnologiyası vә proqnozlaşdırılmış baş verәn hadisәlәrin vә halların real dünyanın,
obyekt vә tәhlili coğrafiya xәritәsinә köçürmәsi üçün
proqramaparat kompleksi, imkan verәn sәmәrәli mexanizmlәr, binalar, yәni mürәkkәb aqreqatı nәzәrdә
tutmaq
kompleks texniki vә proqram vasitәlәrinin istehsalında vә ya ictimai sahәdә idarәsi tәşkil edәn obyektlәri
şagirdlәrә yeni materialı mәnimsәmәyә nәzarәt edәn biliksistemi

304 Bu avtomatlaşdirilmiş öyrәtmә sistemidir..

•

proqramaparat kompleksi, hansı ki, sәmәrәli mexanizmlәr, binalar, yәni mürәkkәb aqreqatı nәzәrdә
tutmağa imkan verir
sistem olan şagirdlәrә yeni materialı mәnimsәmәyә nәzarәt edәn bilik
Burada proqramaparat komplekslәrinin elmi cihazlar istehsal edәn mәlumatların emalı problemlәri vә
onları rahat formada kompüterlә yaradır
say proqram idarәsi ilә dәzgahın işi idarә edәn sistem
kompleks texniki vә proqram vasitәlәrinin istehsalında vә ya ictimai sahәdә idarәsini tәşkil edәn
obyektlәr

305 Bu elmi tedqiqat avtomatlaşdirilmiş sistemidir..

•

proqramaparat kompleksi, imkan verәn sәmәrәli mexanizmlәr, binalar, yәni mürәkkәb aqreqatı nәzәrdә
tutmaq
proqramaparat kompleksi yaradır ki, kompüterlә mәlumatların emalını vә onların rahat şәkildә, elmi
cihazlarla tәqdim edir
sistem, idarә edәn proqram idarәsi say ilә dәzgahın işi
sistemi olan şagirdlәrә yeni materialı mәnimsәmәyә nәzarәt edәn bilik
kompleks texniki vә proqram vasitәlәrinin istehsalında vә ya ictimai sahәdә idarәsini tәşkil edәn
obyektlәri

306 Bu lahiyyә hesablarinin avtomatlaşdirilmiş sistemidir..

•

Tәlәbәlәrin yeni material öyrәnmәk kömәk edәn bilik nәzarәt sistemi
sәmәrәli mexanizmlәrin, binalar, kompleks iclaslar komponentlәrin dizaynına imkan verir
Verilәnlәri emal edir vә rahat formada tәqdim edәn alәtlәri kompüter ilә bağlı olan avadanlıq vә proqram
tәminatı sistemi,
avadanlıq vә proqram tәminatı sistemi, әdәdi nәzarәt maşın әmәliyyat nәzarәt sistemi
istehsal vә ya ictimai sahәdә avadanlıq vә proqram tәminatı bir sıra tәşkilati idarә obyektlәri

307 Bu texnololji proseslәrin avtomatlaşdirilmiş idarәetmә sistemidir..

•

avadanlıq vә proqram tәminatı sistemi
system, әdәdi nәzarәt maşın әmәliyyatı nәzarәti
sistemdә olan tәlәbәlәrә yeni materialın öyrәnilmәsinә nәzarәt edәn bilik
Müәyyәn istehsal vә ya ictimai sahәdә proqram tәminatı vә idarәetmә obyektlәrinin tәşkili
sәmәrәli kompleks iclaslar mexanizmlәri, binalar, komponentlәri dizayn imkan verir

308 bu avtomatlaşdirilmiş idaretmә sistemi..

•

avadanlıq vә proqram tәminatı sistemi
avadanlıq vә proqram tәminatı, istehsal vә ya ictimai sahәdә idarәetmә obyektlәrinin tәşkili
Sistemdә olan tәlәbәlәrin yeni materialı öyrәnmәsinә nәzarәt edәn bilik
bir sıra әdәdi nәzarәt, maşın әmәliyyat nәzarәtisistemi
sәmәrәli kompleks iclaslar mexanizmlәri, binalar, komponentlәri dizayn imkan verir

309 AIS nәdir?

•

Avtomatlaşdırılmış Internet şәbәkәsi
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi
avtomatlaşdırılmış informasiya Network
Avtomatik İnformasiya Sistemi
avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi

310 Mәlumatların toplanması, saxlanması, emalı, çıxış vә yayılmasını tәmin edәn,metodları, istehsal,
proqram vә emal zәncirindә birlәşdirilmiş texnoloji alәtlәr dәstibu:

•

İdarәetmә Sistemidir
informasiya texnologiyalarıdır (İT)
İqtisadi mәlumatdır
İnformasiya Sistemidir
funksional sistemlrdir

311 Müxtәlif kompüter resurslarının bölünmәsini hәyata keçirәn әlaqәli sistembu:

•

verilәnlәr bazasıdır
Şәbәkәdir
texniki tәminatdır
prosedurdur
proqram tәminatıdır

312 Sәnәdlәrlә әlaqәli fayllar vә cәdvәllәr, onlar arasındakı münasibәtlәrin saxlandığı baza

•

prosedurlar
Verilәnlәr bazası
texniki tәminat
Proqram tәminatı
Şәbәkә

313 Verilәnlәrin emalının texniki tәminatına imkan verәn proqramlar yığımı bu:

•

texniki tәminatdır
proqram tәminatıdır
şәbәkәdir
mәlumat bazasıdır
prosedurlardır

314 Monitor, klaviatura, prosessor kimi qurğular vә s. onun işlәnmәsini vә verilmәsini hәyata
keçirmәyә imkan verәn qurğular toplusu

•

prosedurlar
texniki tәminat
verilәnlәr bazası
proqram tәminatı
Şәbәkә

315 İnformasiya sistemlәribu:

•

informasiya anbarıdır
İnformasiyanın xüsusi tәşkil olunmuş formada saxlanılma,emal olunma vә ötürülmә sistemidir.
Kompüterin işini idarә edәn sistemdir
Kompüter resurslarıdır
Kompüter şәbәkәlәridir

316 Excel elektron cәdvәlindә A1 oyuğundan başlayaraq A8 oyuğuna qәdәr ardıcıl olaraq
1,3,5,7,12,5,11,6 әdәdlәri daxil edilmişdir.A9 oyuğuna yazılmış =СУММЕСЛИ( A1:A8,">7",
A1:A8) düsturu yerinә yetirildikdә A9 oyuğunda hansı әdәd alınar?

•

25.0
30
33.0
23
20.0

317 Excel elektron cәdvәlindә A1 vә B1 oyuqlarına 0 daxil edilmişdir.C1 oyuğuna yazılmış
=ЕСЛИ(A1< >0,"B1/A1 kәsrinin mәması var", ЕСЛИ( B1< >0,"B1/A1 kәsrinin mәması yoxdur",
"B1/A1 kәsrinin sonsuz sayda qiymәti var")) düsturu yerinә yetirildikdә C1 oyuğunda nә
görünәcәkdir?

•

B1/A1 kәsri düzgün olmayan kәsrdir
B1/A1 kәsrinin mәması yoxdur
B1/A1 kәsri düzgün kәsrdir
B1/A1 kәsrinin sonsuz sayda qiymәti var
B1/A1 kәsrinin mәması var

318 Excel elektron cәdvәlindә A1 oyuğyna 0, B1 oyuğuna isә 2 daxil edilmişdir.C1 oyuğuna yazılmış
=ЕСЛИ(A1< >0,"B1/A1 kәsrinin mәması var","B1/A1 kәsrinin mәması yoxdur") düsturu yerinә
yetirildikdә C1 oyuğunda nә görünәcәkdir?

•

B1/A1 kәsri düzgün kәsrdir
B1/A1 kәsrinin mәması var
B1/A1 kәsri tamlı kәsrdir
B1/A1 kәsri düzgün olmayan kәsrdir
B1/A1 kәsrinin mәması yoxdur

319 Microsoft Excel yüklәnәrkәn susma prinsipinә görә yaradılan sәnәd adlanır:

•

Документ 1
Новый документ 1
Новый книга 1
Документ
Книга 1

320 Hansı düsturda sәhvlik vardır?

•

=4/(1F3*2+F5/2)
sәhv yoxdur
=C8*2
=H5*1,509 / S 4
5A1+1

321 MS Word mәtn prosessorunda şriftin ölçüsü hansı vahidlә göstәrilir?

•

santimetrlә
millimetrlә
piksellә
dyümlә
punktla

322 Microsoft Word proqramında bunlardan hansına formatlaşdırma tәtbiq etmәk mümkün deyil?

•

kolontitula
şәklә
heç birinә
sәhifәnin nömrәsinә
faylın adına

323 Mәtn redaktorunda sәhifә parametrlәrini verdikdә bunlar müәyyәn edilir:

•

heç biri
stil,şablon
interval, düzlәndirmә
sahә,oriyentasiya, kolontitullar
ölçü,forma

324 1 punkt nәyә bәrabәrdir?

•

0.25mm
0.30mm
0.40mm
0.35 mm
0.33mm

325 Mәtn sәnәdinin sonuna keçmәk üçün hansı düymәlәr kombinasiyası sıxılmalıdır?

•

SHİFT+CTRL
SHİFT+END
SHİFT+→
CTRL+→
CTRL+END

326 Kursorun mövqeyindәn mәtnin sonuna qәdәr seçmәk üçün hansı düymәlәr kombinasiyası
sıxılmalıdır?

•

SHİFT+HOME
SHİFT+→
SHİFT+CTRL
CTRL+→
SHİFT+CTRL+END

327 Kursorun mövqeyindәn sәtrin sonuna qәdәr seçmәk üçün hansı düymәlәr kombinasiyası
sıxılmalıdır?

•

CTRL+END
SHİFT+HOME
SHİFT+END
CTRL+→
SHİFT+CTRL

328 Şriftin formatlaşdırılması üçüm hansı әmr verilmәlidir?

•

Файл – Параметры страницы…
Вставка – Символ…
Формат – Шрифт …
Вид – Разметка страницы
Формат – Абзац…

329 Abzasın formatlaşdırılması üçüm hansı әmr verilmәlidir?

•

Файл – Параметры страницы…
Вид – Разметка страницы
Формат – Шрифт …
Вставка – Символ…
Формат – Абзац…

330 Bu әmrlәrdәn hansı mәtn fraqmentini buferdә yerlәşdirir?

•

копировать
вырезать
удалить
вставить
вырезать, копировать

331 Simvolun formatlaşdırılması әmәliyyatlarına aiddir:

•

heç biri
düzlәndirmә,sәtrlәr arası imәsafә,
simvolun lәğvi
şriftin forması, ölçüsü, rәngi, tipi
mәtn fraqmentinin köçürülmәsi

332 Abzasın formatlaşdırılması әmәliyyatlarına aiddir:
heç biri
şriftin forması, ölçüsü,rәngi, tipi
simvolun lәğvi

•

•

düzlәndirmә,sәtrlәr arası mәsafә, sәtr әvvәli boşluq
mәtn fraqmentinin köçürülmәsi

333 Microsoft Word 2013 proqramında sәnәdin vәrәqinin orientasiyası menyunun hansı bәndindәki
әmrin kömәyilә müәyәn olunur?

•

главная
вставка
рассылки
ссылки
Разметка страницы

334 Microsoft Word proqramında şablondan istifadә olunur:

•

sәnәdә qrafik yerlәşdirmәk üçün
sәnәdin eyni hissәlәrini köçürmәk üçün
sәnәdә cәdvәl yerlәşdirmәk üçün
sәhv yazılmış sözlәri düzәltmәk üçün
oxşar sәnәdlәr yaratmaq üçün

335 Mәtn redaktoru:

•

mәtn sәnәdlәri yaratmaq vә onlarla işlәmәk üzün istifadә olunan tәtbiqi proqram tәminatıdır
mühsibat uçotunun avtomatlaşdırılması üzün istifadә olunan tәtbiqi proqram tәminatıdır
standart әlavәlәrin yaradılması üçün istifadә olunan proqram tәminatıdır
cәdvәl yaratmaq vә onlarla işlәmәk üzün istifadә olunan tәtbiqi proqram tәminatıdır
әlavәlәrin yaradılması üçün istifadә olunan proqram tәminatıdır

336 Kolontitul yerlәşdirә bilәr:

•

heç biri
sәnәdin müәllifinin adı,soyadı,familiyası
sәnәdin adı
istәnilәn mәtn
sәnәdin yaranma tarixi

337 Microsoft Word yüklәnәrkәn susma prinsipinә görә yaradılan sәnәd adlanır:

•

Новый книга 1
Документ
Новый документ 1
Книга 1
Документ 1

338 Sәnәdin sәhifәsinin parametrlәrini dәyişmәk mümükündür:

•

heç biri düz deyil
yalnız sonuncu redaktә әmәliyyatından sonra
yalnız redaktә әmәliyyatından әvvәl
istәnilәn vaxt
sәnәdi çap etmәzdәn әvvәl

339 Sәnәdin ekrandakı vәziyyәti ilә çap olunduqdakı vәziyyәti eyni olan rejimini göstәrin
oxumaq rejimi
Vebsәnәdi rejimi

•

adi rejim
sәhifә rejimi
struktur rejim

340 Microsoft Equastion proqramı nәzәrdә tutulmuşdur:

•

riyazi hesablamalar aparmaq üçün
dioqram qurmaq üçün
cәdvәl yaratmaq üçün
mürәkkәb riyazi düsturları yazmaq üçün
füqurlu başlıqlar yaratmaü qçqn

341 Microsoft Word prosesssorunda hansı düymәlәr kombinasiyası ilә seçilmiş verilәnlәri mübadilә
büferinәyerlәşdirmәk olar?

•

CTRL+Z
CTRL+V
CTRL+C
CTRL+X
CTRL+A

342 Microsoft Word prosesssorunda hansı düymәlәr kombinasiyası ilә bütün mәtni seçmәk olar?

•

CTRL+X
CTRL+Z
CTRL+C
CTRL+A
CTRL+V

343 Microsoft Word prosesssorunda hansı düymәlәr kombinasiyası ilә sonuncu edilmiş әmәliyyatdan
imtina etmәk olar?

•

CTRL+V
CTRL+C
CTRL+A
CTRL+Z
CTRL+X

344 Microsoft Word redaktorunun kömәyilә üç sütunu seçilmiş cәdvәl yaradılmışdır.Әgәr şәkildә
göstәrilәn әmr icra olunarsa onda:

•

seçilmiş sütunlardan solda bir sütun әlavә olunacaq
cәdvәlin sonuna üç sütun әlavә olunacaq
seçilmiş sütunlardan sağda bir sütun әlavә olunacaq
seçilmiş sütunlardan sağda üç sütun әlavә olunacaq
cәdvәlin әvvәlinә bir sütun әlavә olunacaq

345 Xüsusi tәyinatlı proqramlara aid deyil::

•

mehasibat proqramları
1.C
42558.0
mәnt redaktorları
heç biri

346 Vahid tam kimi baxılan vә mühitdәn seçilәn obyektlәr vә onlar arasındakı әlaqәbu:

•

bazadır
sistemdir
yığımdır
birlikdir
şәbәkәdir

347 Qәrarın hazırlanması vә qәbulu üçün informasiyanın toplanmasını, saxlanılmasını,emalını vә
verilmәsini tәmin edәn proqramaparat,metod vә personallar yığımıbu:

•

proqramlaşdırma sistemlәridir
İqtisadi sistemlәrdir
informasiya texnologiyalarıdır
funksional sistemlәrdir
informasiya sistemlәridir

348 İqtisadi informatika bunlara bölünür:

•

texniki vә proqram vasitәlәri
informasiya sistemlәri vә informasiya texnologiyaları
funksional sistemlәr vә әlavәlәr
İS yaradılması vә tәtbiqi
İnformasiya sistemlәri (İS), İSnin iqtisadiyyatı, İSnin öyrәnilmәsi

349 İnformatikanın әsas obyektlәridirlәr:

•

informasiya sistemlәri
funksional sistem vә әlavәlәr
verilәn,informasiya, bilik
informasiya, kompüter, informasiya sistemlәri
informasiya texnologiyaları

350 İqtisadi informatika

•

İqtisadi informatika anlayışının heç bir dәqiq tәrifi yoxdur
Analitik tәdqiqatların aparılması vә alıcı tәrәfindәn qәrar qәbul üçün uyğun bir formada yararlı işlәnmiş
mәumatların mәcmusudur
İqtisadiyyatda,idarәetmәdә vә biznesadә qәrarın hazırlanası vә qәbulu üçün tәtbiq olunan informasiya
sistemlәri,hәmçinin bu sistemlәrin iqtisadiyyatı barәdә elmdir
iqtisadi proseslәr statusu vә tәrәqqini әks etdirәn ümumi mәlumatın transformasiya vә emalı
Mәlumata görә, elektron vasitәlәrin kömәyi ilә informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı vә tәqdim
edilmәsi üsulları barәdә elmdir

351 İnformatikanın konponentlәri

•

bütün variantlar
informasiya sistemlәri vә kommunikasiya
texniki (aparat) vә proqram vasitәlәri
informasiyanın girişçıxış vasitәlәri vә ofis proqram vasitәlәri
texniki vasitәlәr vә proqram әlavәlәri

352 İnformatika öyrәnir
kompüter proqramlarını
informasiyanın növlәrini

•
353

ümumi fәnnlәri
İnformatikanın dәqiq tәrifi yoxdur
texniki vasitәlәrin kömәyilә informasiyanınn saxlanması, emalı, ötürülmәsi üsullarını

Diskin mәntiqi formatı dedikdә, nә başa düşülür?

•

әmәliyyat sisteminin vinçesteri C: adı ilә tanıması
vinçesterin C:, D:, E: vә s. adlarla bölünmәsi vә system sahәsi yaratmaq
vinçesterin iki vә daha çox iri zonalara bölünmәsi vә adlandırılması
sәrt diskin iki vә daha çox iri zonalara bölünmәsi
vinçesterin C: adı ilә tanınması

354 Bunlardan hansı fayl strukturu ilә әmәliyyatlara aiddir?

•

fayl vә qovluqların adının dәyışdirilmәsi
hamısı
fayl vә qovluqların köçürülmәsi
qovluğun yaradılması
fayl vә qovluqların yerinin dәyışdirilmәsi

355 Kontekst menyusu vasitәsilә qovluğu necә yaratmaq üçün hansı әmr verilmәlidir?

•

Kontekst menyusu vasitәsilә qovluq yaratmaq olmaz
New  Folder
New  document
New  Shot cut
File  Open

356 рисунок.bmp faylı Ikурс qovluğunda yerlәşәn груп440 qovluğundadır ki, bu da С: diskindәki
Мои рисунки qovluğuna daxildir. Fayla gedәn yolu göstәrin.

•

С:\ груп440\ Ikурс \Мои рисунки
С:\Мои рисунки\Ikурс \груп440
С:\груп440\Мои рисунки\Ikурс
С:\Мои рисунки \груп440\ Ikурс
С:\Ikурс\груп440 \Мои рисунки

357 рисунок.bmp faylı Ikурс qovluğunda yerlәşәn груп440 qovluğundadır ki, bu da С: diskindәki
Мои рисунки qovluğuna daxildir. Faylın tam adını göstәrin.

•

С:\Ikурс\груп440 \Мои рисунки \рисунок.bmp
С:\груп440\Мои рисунки\Ikурс \рисунок.bmp
С:\Мои рисунки \груп440\ Ikурс \рисунок.bmp
С:\ груп440\ Ikурс \Мои рисунки рисунок.bmp
С:\Мои рисунки\Ikурс \груп440\рисунок.bmp

358 MS DOS әmәliyyat sisteminin verdiyi interfeys...

•

qrafik interfeysdir
әmr interfeysidir
ekran interfesidir
proqram interfeysidir
proqramaparat interfesidir

359 MS DOS әmәliyyat sistemindә bunlardan hansı fayl adı kimi istifadә edilә bilmәz?

•

aux.mdb
prn.txt
alqoritm.bas
paper.for
autoexec.bat

360 MS DOS әmәliyyat sisteminin әhәmiyyәtli çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

qeyri qrafik әmәliyyat sistemi olmsı
kompyuter resurslarına vә әmәliyyat sisteminә icazәsiz müdaxilәdәn müdafiә vasitәlәrinin olmaması
EHMlә әlaqәnin istifadәçinin daxil etdiyi әmlәrin kömәyilә hәyata keçirilmәsi
modul prinsipi әsasında qurulması
birmәsәlәli,birmәsәlәli әmәliyyat sistemi olmsı

361 Dialoq pәncәrәsindә hansılar ola bilәr?

•

siyahı
hamısı
bayraqcıq
çevirici
sayğac

362 Bunlardan hansı fayl atributunu bildirmir:

•

S
C
R
A
H

363 Faylların "uzun"adında neçә xüsusi simvoldan istifadә etmәk olmaz?

•

2.0
10
3.0
8
16.0

364 Bunlardan hansı MS DOS da fayl adının genişlәnmәsi kimi istifadә oluna bilәr?

•

.AUX
hamısı
.PRN
.CON
.NUL

365 "Elektron"disk vә ya RAMdisk haqqında deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

"elektron" diskә informasiyanı daxil etmәk vә oxumaq adi disklә müqayısәdә daha tez hәyata keçirilir
kompyuter söndürülәrkәn "elektron" diskdәki informasiyalar silinmir
"elektron" disklә iş adi disklә işdәn praktiki olaraq fәrqlәnmir
kompyuterin operativ yaddaşının bir hissәsi kimi istifadә olunur
kompyuter söndürülәrkәn "elektron" diskdәki informasiyalar silinir

366 Klasterin öıçüsü asılıdır:

•

sektorun ölçüsündәn
elastik maqnit diskin birüzlü vә ya ikiüzlü olmasından
diskin tutumundan
informasiyanın diskdә birqat vә ya ikiqat sıxlıqla yazılmasından
informasiyanın diskdә yüksәk sıxlıqla yazılmasından

367 FAT32 fayl sistemindә tutumu 8Hbaytı aşmayan disklәr üçün klasterin ölçüsü nә qәdәrdir?

•

32sektor
8sektor
4sektor
16sektor
64sektor

368 Bunlardan hansı fayl sistemi deyil?

•

NTFS
NSFNET
FAT16
FAT12
FAT32

369 Obyekti köçürmәklә yerini dәyişmәyin fәrqi nәdir?(MS Word)

•

Heç bir fәrqi yoxdur
Yerini dәyişdikdә obyekt әvvәlki yerindә qalmır, köçürüldükdә isә әvvәlki yerindә dә qalır
Köçürüldükdә obyekt itir
Köçürüldükdә obyekt dәyişmir, yerini dәyişdikdә isә dәyişir
Yerini dәyişdikdә obyekti bәrpa etmәk olmur

370 MS DOS әmәliyyat sistemini tәkrar yüklәmәk üçün eyni zamanda hansı düymәlәri sıxmaq
lazımdır?

•

Ctrl+ Alt+Del
Shift + Alt + Del
Ctrl + Del + End
Alt + Ctrl + Shift
Ctrl + Shift + Del

371 Fayla gedәn yol cari kataloqdan hesablanarsa yolun әvvәlindә hası simvol yazılır?

•

;
:
\
/
"

372 Fayla gedәn yol baş kataloqdan hesablanarsa yolun әvvәlindә hası simvol yazılır?

•

"
\
/
:
;

373 İcra olunan faylların genişlәnmәsi hansılardır?

•

.bak,.bat
.exe,.com
.txt,.docx
.mdb,.xlsx
.doc,.pptx

374 Kataloq...saxlanılan...haqqında informasiya saxlaylr.Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn anlayışları
yazın.

•

Operativ yaddaşda,fayllar.
Xarici yaddaşda,fayllar.
Xarici yaddaşda,proqram.
Operativ yaddaşda,proqram.
Prosessorda,proqram.

375 Yalnız oxumaq üçün fayl atributu nәyi bildirir?

•

Arxivlәşdirmә faylı olduğunu
Bu faylların sistem vasitәsilә yenilәşdirmәk vә ya silmәyin mümkün olmadığını
Bu faylın müvәq qәti fayl olduğunu
Faylın әmәliyyat sistemlәrindә istifadә olunduğunu
Gizli fayl olduğunu

376 Windows әmәliyyat sistemin mühitindә baza anlayışıdır...

•

fayl sistemi
pәncәrә
çoxmәsәlilik
qovluq
interfeys

377 Kompyuter resurslarının vә hesablama proseslәrinin idarә olunmasını, hımçinin istifadәçinin
aparat vasitәlәrilә qarşılıqlı әlaqәsini tәmin edәn proqramlar kompleksi adlanır:

•

fayl strukturu
әmәliyyat sistemi
fayl sistemi
prosessor
vinçestr

378 Әmәliyyat sisteminin nüvәsini tәşkil edir...

•

Fayl sistemi, xarici qurğuların drayveri
Fayl sistemi, xarici qurğuların drayveri, әmrlәr prosessoru
Xarici qurğuların drayveri, әmrlәr interfeysi
Әmrlәr prosessoru, kataloq, fayl
Proqram interfeysi, istifadәçi interfeysi, fayl sistemi

379 . vaxt bölgüsü rejiminin әsas xüsusiyyәtlәri?

•

GÇBSnı genişlәndirәn vә kәsilmәlәri işlәyәn modulların çağırımı.
bir neçә istifadәçinin eyni zamanda sistemә müraciәt imkanı, bir istifadәçinin minimum vaxtı.
tәsadüfi şәkildә daxil olan siqnallara sistemin reaksiyasını tәmin etmәk.

maşın kodunda olan proqramların icrası, eyni zamanda bir neçә proqramın icrası.
paket fayllarda proqramların növbәli, ardıcıl icrası.

380 Әmәliyyat sistemlәrinin tәyinatı nәdәn ibarәtdir?

•

kompüterin qurğularını sınaqdan çıxarmaq vә tәtbiqi proqramları icraya buraxmaq
qurğuların işini idarә etmәk vә maşınla istifadәçi arasında әlaqәni tәmin etmәk
bir neçә istifadәçinin eyni vaxtda işini tәmin etmәk.
proqramların növbәli icrasını vә vaxt bölgüsünü tәmin etmәk.
axtarış vasitәlәrinin istifadәçiyә xidmәtini tәmin etmәk.

381 Әmәliyyat sistemlәrinin iş rejimlәri hansılardır?

•

real vaxt, ardıcıl müraciәt, birbaşa müraciәt.
paketlә iş, multi proqramlaşdırma, vaxt bölgüsü vә real vaxt.
paketlә iş, birbaşa müraciәt, paketlә multiproqramlaşdırma vә vaxt bölgüsü.
multiproqramlaşdırma, ardıcıl müraciәt, birbaşa müraciәt.
interpretasiya, translyasiya, kompilyasiya.

382 WINDOWS pәncәrәsindә obyektlәrin sayını göstәrәn sәtir necә adlanır

•

başlıq sәtri
menyu sәtri
rәsm paneli
kontekst menyu
vәziyyәt sәtri

383 Poçt virusu kompyuterә necә yoluxur?

•

poçt virusu kompyuterlәrә yoluxa bilmir
başqasının elektron poçtuna icazәsiz daxil olan zaman
)e mail ilә göndәrilmiş yoluxmuş faylın açılması zamanı
internet şәbәkәsinә qoşulan zaman
internet saytlarından nәyisә çap edәn zaman

384 '‘Scan Disc" proqramının tәyinatı nәdir?

•

diski mәntiqi hissәlәrә bölmәk
disk vә disketlәrdәki sәhvlәri tapıb aradan qaldırmaq
diskin informasiya tutumunu artırmaq
disklәri formatlaşdırmaq
disklәrdәki informasiyanı sıxmaq

385 Aşağıdakılardan hansı rastrlı qrafik redaktora aiddir?

•

Autocad
Photoshop
Corel Draw
3D Max
Corel Illustrator

386 Fayl piktoqramı üzәrindә Cut әmri icra olundu. Lakin iş stolunun kontekst menyusunda Paste
Shortcut әmri aktivlәşmәdi. Bu necә ola bilәr?

•

Paste Shortcut әmri faylın adı dәyişildikdә aktivlәşir
Paste Shortcut әmri yalnız Copy әmri icra olunduqda aktivlәşir .

•

Fayl seçildikdә aktivlәşir
Paste әmri icra olunduqdan sonra aktivlәşir
Paste Shortcut әmri Cut vә Copy әmri icra olunduqda aktivlәşir

387 Windows sistemindә fayllann adındakı simvolların maksimal sayı nә qәdәr ola bilәr?

•

8.0
255.0
64.0
128.0
32.0

388 MS DOS sistemindә aşağıdakı hansı faylın adı düzgün verilmәyib?

•

ali.exe
mamed.pas
malikmammad.txt
mahammad.bas
mahir.doc

389 MS DOS әmәliyyat sistemini tәkrar yüklәmәk üçün eyni zamanda hansı düymәlәri sıxmaq
lazımdır?

•

Ctrl + Del + End
Ctrl+ Alt+Del
Ctrl + Shift + Del
Shift + Alt + Del
Alt + Ctrl + Shift

390 Bunlardan hansı adı t ilә başlayan .exe tipli bütün faylları bildirir?

•

tt.exe
t*.exe
t*.*
*t.exe
t.exe

391 MS DOS sistemindә fayllarm ad genişlәnmәlәrinin .com,.exe olması nәyi ifadә edir?

•

Oyun fayllarını
CKombinasiya vә Excel proqramının fayllarını
Sistem fayllarını
Maşın kodlarında istifadә olunmuş, yüklәnmәyә vә icraya hazır olan proqram fayllarını
Әmr fayllarınm tiplәrini

392 . Bunlardan hansı şәbәkә әmәliyyat sistemidir?

•

E) MS DOS
UNİX
C)Windows XP
OS/2
D) Norton

393 Bunlardan hansı birmәsәlәli әmәliyyat sistemidir?

•

Norton

•

DOS
Windows
UNIX
Linux

394 . İntefeysinә görә әmәliyyat sistemlәri neçә qrupa bölünür ?

•

6.0
2.0
3.0
4.0
5.0

395 Arxivlәşdirilmiş faylın tutumu 1 Kbdır. Fayl 50% sıxlaşdırılmışdır. Faylın әvvәlki ölçüsü nә
qәdәr olmuşdur?

•

4 Kb
2 Kb
1.5 Kb
2.5Kb
0.5 Kb

396 İnternet Explorer brauzeri hansı şirkәtin mәhsuludur?

•

İntel
Sun Microsystems
Adobe
Microsoft
Sumante

397 Yerlәşmә mühitinә görә viruslar neçә yerә bölünür?

•
398

Nәşriyyat sistemlәrinin xarakterik cәhәti nәdir?

•
399

sәnәdlәri nüsxәlәşdirmәk
jurnal çap etmәk
qәzet çap etmәk
kitab çap etmәk
mәtn vә qrafik redaktorların imkanlarını birlәşdirmәsi

Redaktor nәdir?

•
400

qovluq vә sәnәd
lokal vә qlobal
fayl, yüklәnmә vә şәbәkә
arxivator, sәnәd vә qlobal
interpretator, kompilyator

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

Ümumi tәyinatlı paketlәrә nәlәr aiddir?

•
401

süni intellekt paketlәri, ekspert sistemlәri, intellektual interfeyslәr vә s.
Casetexnologiyası, inteqral paketlәr, servis proqramları vә s.
süni intellekt paketlәri, ekspert sistemlәri, VBİSlәr vә s.
mәtn vә qrafik redaktorlar, elektron cәdvәllәr,VBİS, inteqral paketlәr vә s.
mәtn vә qrafik redaktorlar, elektron cәdvәllәr, intellektual interfeyslәr vә s.

Tәtbiqi proqram paketlәrinin hansı növlәri vardır?

•

sәs işlәyәn, rәng işlәyәn, mәtn işlәyәn, rәqәm işlәyәn vә s.
universal, ixtisaslaşdırılmış, avtomatik, avtomatlaşdırılmış vә s.
superkalk, verilәnlәr bazasını idarә edәn, mәtni axtarış vә s.
audiovideo multimedia mәsәlәlәrini hәll edәn vә s.
ümumi tәyinatlı, üsulyönlü, problemyönlü, qlobal şәbәkә üçün vә s.

402 Tәtbiqi proqram paketi dedikdә, nә başa düşülür?

•
403

Tәtbiqi proqram paketi nә üçündür?

•
404

proqramın maşına aid olan hissәlәrini seçib maşın dilinә tәrcümә edir
ilkin proqramın operatorlarını birbir kompüter dilinә çevirir vә icra edir
operatorları tәhlil edir, sonra proqramı maşın dilinә tәrcümә edir
ilkin proqramı bir dәfәyә oxuyub, bütövlükdә maşın dilinә çevirir
proqramı tәhlil edib maşın dilinә tәrcümә edir

Translyatorun hansı növlәri var?

•
407

operatorları tәhlil edir, sonra proqramı maşın dilinә tәrcümә edir
ilkin proqramı bir dәfәyә oxuyub, bütövlükdә maşın dilinә çevirir
proqramı tәhlil edib maşın dilinә tәrcümә edir
ilkin proqramı bir dәfәyә oxuyub, bütövlükdә maşın dilinә çevirir
proqramın maşına aid olan hissәlәrini seçib maşın dilinә tәrcümә edir

İnterpretator necә işlәyir?

•
406

mәsәlә hәlli gedişindә operativ yaddaşa avtomatik müraciәt üçün
istifadәçi mәsәlәsinin hәllini tam avtomatlaşdırmaq üçün
mәsәlә hәlli gedişindә kompüter resurslarına avtomatik müraciәt üçün
mәsәlә hәlli gedişindә istifadәçi ilә dialoq yaratmaq üçün
mәsәlә hәlli gedişindә xarici yaddaşa avtomatik müraciәt üçün

Kompilyator necә işlәyir?

•
405

müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәll üçün tәyin olunmuş disk paketi
müәyyәn sinif obyektlәrin idarә edilmәsi üçün olan kompleks proqram
müәyyәn problem oblastına aid mәsәlәlәr üçün olan kompleks proqram
müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәll üçün tәyin olunmuş kompleks proqram
müәyyәn predmet oblastına aid mәsәlәlәri hәll edәn disk paketi

bu variantların bu suala aidiyyәti yoxdur
interpretator, kompilyator vә assembler
interpretator, kompilyator vә modulyator
interpretator, modulyator vә assembler
modulyator, kompilyator vә assembler

Detektor nәdir vә nә üçündür?

•
408

Filtr nәdir vә nә üçündür?

•
409

qoşqu proqramıdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür
rezident proqramdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür
sazlayıcı proqramdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür
müfәttiş proqramdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür
generasiya proqramıdır vә tәhlükәli әmәliyyatlara nәzarәt etmәk üçündür

Antivirus nәdir vә hansı növlәri vardır?

•
410

xüsusi aparatdır, sistemi diaqnostika edir
antivirusdur vә әmәli yaddaşda vә xarici qurğularda virus axtarır
texniki xidmәt proqramıdır, qurğuların düzgün işlәmәsini ttәmin edir
servis proqramdır, kompüterdәki nasazlıqları aşkarlayır
sistem proqramıdır, әmәli yaddaşa yüklәnәn proqramları yoxlayır

virusu lәğv edәn proqramdır, izlәyici, yoxlayıcı vә lәğvedici növlәri var
virusu lәğv edәn proqramdır, polifaq, müfәttiş vә bloklaşdırıcı növlәri var
virusu lәğv edәn proqramdır, maskalı, parollu vә şablonlu növlәri var
virus aşkarlayan proqramdır, maskalı, parollu vә şablonlu növlәri var
virus aşkarlayan proqramdır, izlәyici, müfәttiş vә bloklaşdırıcı növlәri var

Kompüter virusu nәdir vә hansı növlәri vardır?

•

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

411 Kompyuterin proqram tәminatı haqqında deyilәnlәrdәn biri yanlışdır:

•

Proqram tәminatının әn aşağı sәviyyәsini baza proqram tәminatı tәşkil edir
Hazırda kompyuter proqram tәminatının iki sәviyyәsi mәlumdur
Proqram nizamlanmış әmrlәr ardıclılığıdır
Proqramın bir vәzifәsi dә aparat vasitәlәrinin idarә edilmәsidir
Hesablama sistemini proqram tәminatı proqram konfiqurasiyası adlanır

412 Nәşriyyat sistemlәri özündә hansı proqram tәminatı tiplәrini birlәşdirir?

•

Elektron tәqdimatları vә qrafiki redaktorları.
Mәtn redaktorlarını vә qrafiki redaktorları.
Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistelәrini vә cәdvәl prosessorlarını.
Cәdvәl prosessorlarını vә mәtn redaktorlarını
Cәdvәl prosessorlarını vә qrafiki redaktorları.

413 Serviz proqramların funksiyası:

•

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

414 Serviz proqramlarına aiddir:

•

Örtüklәr, utilitlәr, test proqramı
Örtüklәr, utilitlәr, antivirus vasitәlәri
Әmәliyyat sistemlәri, tәtbiqi proqram paketlәri
Antivirus vasitәlәri, xüsusi nәzarәt proqramları
Utilitlәr, antivirus vasitәlәri

415 Sistem proqram tәminatının әsas funksiyası:

•

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

416 Proqram tәminatının tәsnifatı necә aparılır?

•

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

417 Proqramlaşdırma sistemlәrinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

•

Kompilyator, Assembler, örtüklәr
Kompilyator, interpretator, Assembler
Assembler, antivirus vasitәlәri, kompilyator
Kompilyator, interpretator, örtüklәr
İnterpretator, antivirus vasitәlәri, örtüklәr

418 Kompüterin proqram tәminatı hansı tәrkib hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

emaledici vә mühafizәedici proqram tәminatları
emaledici vә xidmәtedici proqram tәminatları
emaledici vә idarәedici proqram tәminatları
әsas vә kömәkçi proqram tәminatları
sistem vә tәtbiqi proqram tәminatları

419 Sistem proqram tәminatı nә üçündür?

•

kompüterdә informasiya emalı prosesini redaktә etmәk üçün
kompüterdә informasiya emalı prosesinin tәşkili üçün
kompüterdә informasiya emalı prosesinә nәzarәt edilmәsi üçün
kompüterdә informasiya emalı prosesinin idarә edilmәsi üçün
kompüterdә informasiya emalı prosesinә müdaxilә etmәk üçün

420 Әmәliyyat sistemlәri neçә cürdür vә hansılardır?

•

3 cürdür: sәrt, çevik vә soft әmәliyyat sistemlәri
3 cürdür: birmәsәlәli, çoxmәsәlәli vә şәbәkә әmәliyyat sistemlәri
3 cürdür: örtüklü, örtüksüz vә qrafik interfeysli әmәliyyat sistemlәri
3 cürdür: DOS, Windows vә UNIX әmәliyyat sistemlәri
3 cürdür: pәncәrәsiz, pәncәrәli vә çox pәncәrәli әmәliyyat sistemlәri

421 Servis proqramları neçә cürdür vә hansılardır?

•

3 cürdür: sadә, mürәkkәb vә çox mürәkkәb servislәr
3 cürdür: örtüklәr, utilitlәr vә antivirus vasitәlәr
3 cürdür: örtüklәr, testlәr vә antivirus vasitәlәr
3 cürdür: testlәr, utilitlәr vә antivirus vasitәlәr
3 cürdür: örtüklәr, utilitlәr vә test proqramları

422 Birmәsәlәli әmәliyyat sistemi hansıdır vә necә işlәyir?

•

UNİXdir, konkret bir mәsәlә ilә bir istifadәçiyә xidmәt edir
UNİXdir, konkret vaxt kәsiyindә yalnız bir prosesi icra edir
Windowsdur, konkret vaxt kәsiyindә yalnız bir proqramı icra edir
MSDOSdur, konkret bir mәsәlә ilә bir istifadәçiyә xidmәt edir
MSDOSdur, konkret vaxt kәsiyindә yalnız bir prosesi icra edir

423 Servis proqramlar nә iş görür?

•

kompüter istifadәçisinә әlavә imkanlar yaradır
kompüter istifadәçisinә әlavә xidmәtlәr göstәrir vә ӘSnin imkanlarını artırır
kompüterdәki müxtәlif proqramları sazlayır vә işlәk vәziyyәydә saxlayır
kompüter istifadәçisinә xüsusi xidmәtlәr göstәrir
kompüterin müxtәlif qurğularını sazlayır vә saz saxlayır

424 Sistem proqram tәminatının tәrkibi nәdәn ibarәtdir?

•

Әmәliyyat sistemlәri, servis proqramları
Texniki xidmәt proqramları, әmәliyyat sistemlәri
Proqramlaşdırma sistemlәri, texniki xidmәt proqramları
Servis proqramları, әmәliyyat sistemlәri
Әmәliyyat sistemlәri,servis proqramları, proqramlaşdırma sistemlәri vә texniki xidmәt proqramları

425 Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir?

•

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

426 Texniki xidmәt proqramının vәzifәsi?

•

Fayl sisteminә vә disklәrә xidmәt
İstifadәçiyә әlavә xidmәt etmәk vә ӘSnin imkanlarını genişlәndirmәk
İstifadәçiyә yeni interfeys tәqdim etmәk
Kompyuterin düzgün işlәmәsinә nәzarәt etmәk vә nasazlıqları aşkar etmәk
Verilәnlәrin bәrpası vә arxivlәşdirmә

427 Sistem proqram tәminatının tәrkib hissәlәri?

•

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

428 Xüsusu tәyinatlı proqrama aid deyil:

•

Mühasibat proqramları
Mәtn redaktorları
Ekspert sistemlәri
Nәşriyyat sistemlәri
Avtomatlaşdırılmış layihәlәndirilmә sistemlәri

429 İstifadәçi interfeysi nәdir?

•

Şәbәkә vә istifadәçi arasında qarşılıqlı әlaqә metodları vә vasitәlәri.
İstifadәçini şәbәkә vә proqram vasitәlәrilә qarşılıqlı әlaqә metodları vә vasitәlәri.
İstifadәçini şәbәkә vә aparatla qarşılıqlı әlaqә vasitәlәri.
Qurğuların proqram tәminatı ilә olan әlaqә vasitәlәri vә metodları.
İstifadәçinin kompyuterin aparat vә proqram vasitәlәrilә qarşılıqlı әlaqә metodları vә vasitәlәri.

430 Verilәnlәri mikrosxemdәn oxuyan vә saxlayan enerjidәn asılı olmayan yaddaş:

•

disket
optik disk
flashyaddaş
laze diski
vinçestr

431 WinRar vә WinZip proqramları hansı proqramlara aiddir?

•

әmәliyyat sistemi
drayver
әmәliyyat örtüyü
utilit (xidmәti)
tәtbiqi

432 Utilitә daxil deyil:

•

Test proqramı
Sıxlaşdırma proqramı
Antivirus proqramı
Kompyuter diaqnostikası proqramı
Kommunikasiya proqramı

433 Sistem interfeysinin vәzifәsi nәdir?

•

prosessoru qurğularla әlaqәlәndirmәk
operativ yaddaşı qurğularla әlaqәlәndirmәk
qurğular arasında әlaqә yaratmaq vә informasiya mübadilәsini tәmin etmәk
giriş
çıxış qurğularını mәrkәzi qurğularla әlaqәlәndirmәk
vinçesteri qurğularlaәlaqәlәndirmәk

434 Qurğu drayveri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

qurğu parametrlәrini sazlayan proqram
qurğunu sistemә tanıdanproqram
qurğu parametrlәrini daxil edәnproqram
qurğunu idarә edәnproqram
qurğunu sazlayanproqram

435 Bunlardan hansı problemyönlü tәtbiqi proqram paketlәri deyil ?

•

qeyrisәnaye sahәlәri üçün
universal xarakterli paketlәr
sәnaye sahәlәri üçün
xüsusi sahәlәrdә tәtbiq üçün
istehsal sahәlәri üçün

436 . Nәşriyyat sistemlәri hansı imkanlarını özlәrindә birlәşdirir?

•

mәtn vә qrafiki redaktorların
bilik bazalarını
elektron cәdvәllәrin vә mәlumat bazalarının
inteqrasiya edilmiş paketlәrin
ofis sistemlәrinin

437 Tәtbiqi proqram paketlәri nәdir?

•

müәyyәn sinif mәsәlәlәri hәll etmәk üçün tәyin edilmiş kompleks proqramlardır
sözlәrin әvәz edilmәsini tәmin edәn proqram.
simvol, sәtir vә mәtnin yerlәşdirilmәsini tәmin edәn proqramların mәcmusudur
söz vә tәsvirlәrin kompüterdә emalını tәmin edәn proqram kompleksidir
Söz vә ifadәlәrin emalını tәmin edәn proqram

438 UNİXin әn üstün cәhәti nәdir?

•

müxtәlif kompüterlәrdә işlәmәsinin mümkünlüyü
paylanmış verilәnlәr bazasına müraciәt
faylları icazәsiz müraciәtdәn qorumaq
Lokal şәbәkәlәrdә işlәmәk
İnternetә qoşulmaq imkanları

439 Proqramlaşdırma sistemlәri dedikdә,nә başa düşülür?

•

problem yönümlü proqram paketlәri
proqramlaşdırma dillәrindә işlәmәyә imkan verәn sistem
sintaksis
i stinad proqram paketlәri
obyekt yönümlü proqram paketlәri
konkret proqram paketlәri

440 Kompüter virusu nәdir vә hansı növlәri vardır?

•

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

441 Poçt virusu kompyuterә necә yoluxur?

•

e –
maililә göndәrilmiş yoluxmuş faylın açılması zamanı
internet şәbәkәsinә qoşulan zaman
internet saytlarından nәyisә çap edәn zaman
poçt virusu kompyuterlәrә yoluxa bilmir
başqasının elektron poçtuna icazәsiz daxil olan zaman

442 Tәtbiqi proqram tәminatına daxildir:

•

Tәtbiqiproqrampaketi,texnikixidmәtproqramları
İstifadәçinin işçi proqramları, әmәliyyatsistemlәri
Universal proqramları, әmәliyyatsistemlәri
Әmәliyyat sistemlәri, texniki xidmәt proqramları
Tәtbiqi proqram paketi, istifadәçinin işçi proqramları

443 Servis proqramların funksiyası:

•

proqramın yerinәyetirilmәsinәnәzarәtetmәk
İstifadәçiyә әlavә xidmәtlәr göstәrmәk vә әmәliyyat sisteminin imkanlarını genişlәndirmәk
Әmәliyyat sisteminin imkanlarınıgenişlәndirmәk
Kompyuterindüzgünişlәmәsinәnәzarәtetmәkvәnasazlıqlarıaradanqaldırmaq
Proqramlarıyüklәmәk

444 Test proqramı әsasәn hansı yaddaşda yerlәşir?

•
445

Keşyaddaşda
Daimi yaddaş qurğusunda
Operativyaddaşda
Xarici yaddaş qurğusunda
heçbirindә

Sistem proqram tәminatına nәlәr daxildir?

•

әmәliyyat sistemi (ӘS) vә servisproqramları
ӘS, proqramlaşdırma sistemlәri, texniki xidmәt vә servis proqramları
әmәliyyatsistemi(ӘS)vәproqramlaşdırmasistemlәri
әmәliyyatsistemi(ӘS)vәqurğularatexnikixidmәtproqramları
әmәliyyat sistemi (ӘS) vә antivirus proqramları

446 Servis proqramları neçә cürdür vә hansılardır?

•

3 cürdür: örtüklәr, utilitlәr vә testproqramları
3 cürdür: örtüklәr, utilitlәr vә antivirus vasitәlәr
3 cürdür: testlәr, utilitlәr vә antivirusvasitәlәr
3 cürdür: örtüklәr, testlәr vә antivirusvasitәlәr
3cürdür:sadә, mürәkkәb vә çox mürәkkәb servislәr

447 Servis proqramları neçә cürdür vә hansılardır?

•

3 cürdür: testlәr, utilitlәr vә antivirusvasitәlәr
3 cürdür: örtüklәr, utilitlәr vә testproqramları
3cürdür:sadә, mürәkkәb vә çox mürәkkәb servislәr
3 cürdür: örtüklәr, utilitlәr vә antivirus vasitәlәr
3 cürdür: örtüklәr, testlәr vә antivirusvasitәlәr

448 Proqramlaşdırma dili dedikdә, nә başadüşülür?

•

insan dilini maşın dilinә çevirәn aralıqdil
alqoritmin translyatorun anladığı sözlәrlә yazılışı
sinonim olmayan formaldil
kompüterin başa düşdüyü dil sintaksisindә
semantikasında sinonim olmayan formaldil

449 Translyator nәdir?

•

proqramlaşdırma dillәrindә yazılmış proqramları oxuyur
proqramlaşdırma dillәrindә yazılmış proqramları computer dilinә çevirәn proqramlardır
proqramlaşdırma dillәrindә yazılmış proqramları emal edәn proqramlardır
proqramlaşdırma dillәrindә yazılmış proqramları oxuyan proqramlardır
Heç biri deyil

450 Bunlardan hansı antivirus proqramıdır?

•

heç biri
immunizatorlar
mutantlar
troya atları
soxulcanlar

451 “Hәkim” antivirus proqramların әsas funksiyası nәdir?

•

virusların müalicә edilmәsi
Virusun aşkar edilmәsi vә zәrәrsizlәşdirilmәsi
Vaksinlәşdirmә yolu ilә yoluxmanın qarşısını almaq
virusun axtarışı vә çevrilmәsi
sistem sahәlәrinin mәzmununun yadda saxlanılması

452 Bunlardan hansı kompüter virusudur?

•

müfәttişlә
Mutantlar
vaksinlәr
detektorlar
immunizatorlar

453 Bunlardan hansı xidmәti (servis) proqramı deyil?

•

heç biri
sistem proqramları
Antivirus proqramları
utilitlәr
örtük proqramlar

454 İnformasiyanın daxiletmәxaricetmә prosesini avtomatlaşdıran hansı proqramlardır?

•

kodlaşdırma proqramı
әmәliyyat sistemlәri
texniki xidmәt proqramları
servis proqramları
әmәliyyat mühiti proqramları

455 Aşağıdakı proqramlardan hansılar tәtbiqi proqramlar qrupuna daxildir? 1) nәşriyyat sistemlәri 2)
translyatorlar 3) antivirus proqramları 4)VBİSlәr

•

1.2
1, 4
3, 4
2, 4
2, 3

456 . Tәtbiqi proqram tәminatı ümumi halda hansı terminlә ifadә olunur ?

•

İstәnilәn proqramlar toplusu
proqramlaşdırma dillәri
kodlaşdırma proqramları
heç biri
tәtbiqi proqram paketlәri

457 Sistem proqram tәminatı nә üçündür?

•

Verilәnlәri emal etmәk üçündür.
kompüterin vә kompüter şәbәkәlәrinin işini tәmin etmәk üçün
funksional mәsәlәlәri hesablama sistemindә hәll etmәk üçün
kompüter şәbәkәlәrini әlaqәlәndirmәk üçün
predmet sahәlәrindә funksional mәsәlәlәri hәll etmәk üçündür

458 Drayverlәr nәdir?

•

İnformasiyanın ötürülmәsini tәmin edәn proqramlardır.
Qurğuları istifadә etmәk üçün proqramlardır.
Sistem sәviyyәsindә proqram tәminatıdır.
İnformasiyanın emalı üçün olan proqramlardır.
Baza sәviyyәsindә proqram tәminatıdır.

459 Proqram tәminatı nәdir?

•

istәnilәn proqramlar toplusudur.
verilәnlәri emal etmәk üçün proqramların mәcmuudur
kompüterdә tәtbiqi proqramların mәcmuudur
proqramların tәtbiqi üçün metod vә vasitәlәrdir
verilәnlәri ötürmәk üçü tәtbiq edilәn proqramlardır

460 Daxiletmә qurğusuna aiddir:

•

monitor,printer
printer,maus
klaviatura,maus,skaner
maus,modem
monitor,modem

461 Yalnız oxumaq üçün hansndan istifadә olunur?

•

Heç biri
CDROM vә DVDROM
CDRW vә DVDRW
CDR vә DVDR
Hamısından

462 Çox qat yazmaq üçün hansndan istifadә olunur?

•

Heç biri
CDRW vә DVDRW
CDROM vә DVDROM
CDR vә DVDR
Hamısından

463 Bir dәfә yazmaq üçün hansndan istifadә olunur?

•

Heç biri
CDR vә DVDR1
CDRW vә DVDRW
CDROM vә DVDROM
Hamısından

464 Qrafik informasiyaları oxumağa vә onu әdәdi formaya çevirmәyә imkan verәn qurğr hansıdır?:

•

printer
skaner
maus
monitor
әdәdi kamera

465 Videotәsvirlәri vә foto şәkillәri bilavasitә әdәdi(kompyuter)formatında almağa imkan verәn
qurğu hahsıdır?:

•

printer
әdәdi kamera
maus
skaner
monitop

466 Standart disk hesab olunur:

•

650 Mbayt tutumlu CDROM kompakt diski
ikiüzlü,yüksәk sixliqli,1440 Kbayt tutumlu disk
ikiüzlü,adi sixliqli,360 Kbayt tutumlu disk
birüzlü,adi sixliqli,180 Kbayt tutumlu disk
ikiüzlü,ikiqat sixliqli,720 Kbayt tutumlu disk

467 Ana platada yerlәşәn vә verilәnlәri uzun müddәt saxlamaq üçün nәzәrdә tutulmuş mikrosxem:

•

şinlәr
daimi yaddaş qurğusu
prosessor
operativ yaddaş
slotlar

468 Ana platada yerlәşәn vә verilәnlәri müvәqqәti olaraq saxlamaq üçün nәzәrdә tutulmuş
mikrosxem:

•

mikroprosessor komplekti
operativ yaddaş
şinlәr
daimi yaddaş qurğusu
prosessor

469 Ana platada yerlәşәn vә kompyuterin daxili durğuları arasında siqnalların mübadilәsinә imkan
verәn naqillәr yığımı:

•

daimi yaddaş qurğusu
şinlәr

mikroprosessor komplekti
prosessor
operativ yaddaş

470 Ana platada yerlәşәn vә kompyuterin daxili qurğularını idarә edәn vә vә ana platanın әsas
funksional imkanlarını müәyyәm edәn mikrosxem:

•

operativ yaddaş
mikroprosessor komplekti
slotlar
prosessor
daimi yaddaş qurğusu

471 Ana platada yerlәşәn vә riyazi vә mәntiqi әmәllәri yerinә yetirәn әsas mikrosxem:

•

daimi yaddaş qurğusu
prosessor
şinlәr
mikroprosessor komplekti
operativ yaddaş

472 Tәyinatına görә kompyuterin periferiya qurğularının hansı sinfi yoxdur?

•

verilәnlәrin mübadilә qurğusu
verilәnlәrin emaletmә qurğusu
verilәnlәrin çıxış qurğusu
verilәnlәrin daxiletmә qurğusu
verilәnlәrin saxlanma qurğusu

473 Hәm giriş,hәm dә çıxış qurğusu olanı göstәrin

•

printer
xarici yaddaş qurğusu
klaviatura
mikrofon
skaner

474 Kompyuterin yaddaşını onların tutumunun artma istiqamәtindә söylәyin:

•

ROM,RAM, Prosessorun registrlәri,Xarici yaddaş.
Prosessorun registrlәri, ROM,RAM, Xarici yaddaş.
Prosessorun registrlәri,RAM, ROM,Xarici yaddaş.
Xarici yaddaş, ROM,RAM,Prosessorun registrlәri.
Prosessorun registrlәri,Xarici yaddaş,RAM,ROM.

475 Operativ yaddaş qurğusunun sürәti nә ilә müәyyәn olunur?

•

Prosessorun tipi ilә.
Verilәnlәrin operativ yaddaşdan prosessorun reqistrlәrinә vә әksinә göndәrilmә vaxtı ilә
Prosessorun bir saniyәdә yerinә yetirdiyi әmәliyyatların sayı ilә
Kompyuterin takt tezliyi ilә
Prosessorun bir taktda öz registrlәrindә emal etdiyi informasiyanın miqdarı ilә

476 Keşyaddaş haqqında fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Keşyaddaş mikroprosessorun daxilindәki reqistrlәrin işini sürәtlәndirir

•
477

Kompüterin yaddaşının quruluşu necәdir?

•
478

479

әmәliyyat sisteminin saxlanmasıüçün
icra olunan proqramların vә emal olunan verilәnlәrin saxlanması üçün
aralıq nәticәlәrin saxlanması üçün
ilk verilәnlәrin saxlanması üçün
tәtbiqi proqramların saxlanması üçün

Daxili yaddaş neçә vә hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

vinçesterdәn vә sabityaddaşdan
iki hissәdәn–operativ yaddaşdan vә sabit yaddaşdan
operativyaddaşdanvәvinçesterdәn
iki hissәdәn – operativ yaddaşdan vә keş
yaddaşdan ikihissәdәn
iki hissәdәn – vinçesterdәn vә keş
yaddaşdan iki hissәdәn

Informasiya hansı yaddaş qurğusuna yazılır?

•
481

optik, maqnit vә elektromaqnitmahiyyәtlidir
iyeraxik prinsiplә qurulub vә müxtәlif tipli yaddaş qurğularından ibarәtdir
maqnit vә elektromaqnit mahiyyәtli vә mikrosxem tәbiәtlidir
optik, maqnit vә elektromaqnit mahiyyәtli vә mikrosxem tәbiәtlidir
ünvanlaşdırılmış fasetquruluşludur

Daxili yaddaş nә üçündür?

•

480

Әmәli yaddaşa müraciәti sürәtlәndirmәk üçün istifadә olunur.
Keşyaddaş sәrt diskin işinә kömәk edir.
İşlәmә sürәti böyükdür
İşlәmә sürәti hәddindәn artıq azdır.

keş
yaddaşa
operativ yaddaşa
sabit yaddaşa
vinçesterә
flәş 
y addaşa

Xarici yaddaş qurğusu hansı prinsiplә işlәyir?

•

mikrosxem
maqnit
elektromaqnit
optik
lazer

482 Xarici yaddaşa informasiya haradan yazılır?

•

prosessordan
operativ yaddaşdan
modemdәn
daimi yaddaşdan
klaviaturadan

483 İşlәmә prinsipinә görә xarici yaddaş neçә cürdür vә hansılardır?

•

iki cür: elektromaqnit vә optikmahiyyәtli

•
484

iki cür: birbaşa müraciәtli vә ardıcıl müraciәtli
iki cür: maqnit vә elektromaqnitmahiyyәtli
iki cür: maqnit vә optikmahiyyәtli
iki cür: lazer vә mikrosxemmahiyyәtli

Giriş
çıxış qurğuları nәyin vasitәsilә informasiya mübadilәsi edir?

•

daimi yadaş
operativ yaddaşın
vinçesterin
daxili yaddaşın
әlaqә kabelinin

485 Displey nә üçündür vә necә işlәyir?

•

informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür. Video kartın idarәsi altında işlәyir.
informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür.Videoyaddaşın idarәsi) altında işlәyir.
informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür. Video şlüzün idarәsi altında işlәyir
informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür. Video portun idarәsi altında işlәyir.
informasiyanı ekrana çıxarmaq üçündür.Videoadapterin idarәsi altında işlәyir.

486 Әmrlәr sistemi dedikdә nә başa düşülür?

•

verilәnlәr bazası ilә işlәmәk üçün kifayәt edәn әmrlәr toplusu
prosessorun yerinә yetirә bildiyi әmrlәr toplusu
alqoritmik dildә yazılmış әmrlәr toplusu
obyekt yönümlü dildә yazılmış әmrlәr toplusu
әmәliyyat sisteminin tanıdığı әmrlәrtoplusu

487 . Backspase düymәsinin vәzifәsi nәdir?

•

mәtnin daxil edilmәsinә imknverir
kursordan sol tәrәfdәki informasiyanı pozur.
mәtnibölür.
kursordan sağ tәrәfdәki informasiyanı pozur
rejimdәnçıxmaq.

488 Xarici yaddaşın hәcmi nә qәdәrdir?

•

vinçester vә flәş
k artın tutumuqәdәrdir
blok strukturlu yaddaşın tutumu praktik olaraq qeyri 
mәhduddur
disk paketindәki disklәrin maksimal sayı ilә mәhdudlanır
vinçesterin tutumuqәdәrdir
vinçester, flәş
k artvәCD
lәrinmaksimalsayıilәmәhdudlanır

489 Daxili yaddaşın tutumu (hәcmi) necә tәyin edilir?

•

yaddaşyuvalarınınmaksimalsayının10misliilә
yaddaş modullarının maksimal sayı ilә
yaddaş yuvalarının maksimal sayıilә
yaddaş yuvalarının maksimal sayının 8 misliilә
yaddaşyuvalarınınmaksimalsayının16misliilә

490 Prosessor nә üçündür?

•

Proqramları daxil etmәküçün

•

İnformasiyanı emal etmәk vә digәr qurğuları idarә etmәk üçün
İnformasiyanı daxil etmәküçün
İnformasiyanı toplamaqüçün
İnformasiyanı çap etmәk üçün

491 Vinçesterin şәrti adı nәdir?

•

F
C
ROM
CD
B

492 BİOS mikrosxemindә yerlәşәn proqramın әsas funksiyası:

•

Müxtәlif videorejimdәışlәmәk
Kompyuterin qurğularını test etmәk
İnformasiya mübadilәsini hәyata keçirmәk
Qurğuların әlaqәsini yaratmaq
İnformasiyanı digәr qurğulara göndәrmәk

493 Fәrdi kompyuterin texniki avadanlıqları hansı terminilә ifadә olunur?

•

Adapter
Hardward
Drivers
Softward
HDD

494 . Verilәnlәri müvәqqәti saxlamaq üçün istifadә olunan yaddas:

•

mikrosxemlәr dәsti(cipset)
әmәli (operativ)yaddaş
daimi yaddaş
kompaktdisklәr
modem,flәş

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

•

körpü
şlüz
modem;
server;
prosessor;

496 Fәrdi kompyuterin keyfiyyәtini xarakterizә edәn aşağıdakı göstәricilәr dәn hansı әn başlıcası
hesab olunur?

•

kompyuterin istifadәetdiyielektrikenerjisininmiqdarı.
eynizamanda kompyuterdә emal edilәn informasiyanın miqdarı;
kompüterin yerinәyetirәbildiyiәmrlәrtoplusu ;
eyni zamanda kompyuterә birlәşdirilәbilәn daxil etmә qurğularının sayı;
eyni zamanda kompyuterә birlәşdirilә bilәn çıxış qurğularının sayı;

497 Qrafiki rejimdә Super VGA
nı digәr monitorlardan fәrqlәndirәn әsas xüsüsuiyyәtlәr

•

video yaddaşla tәminedilmәsi
ekranda yerlәşәn nöqtәlәrin sayı vә ölçüsü
ekranınölçüsü
nöqtәninölçüsü
imformasiya mübadilәsinin sürәtlәnmәsi

498 . Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növlәri

•

daxili vә xarici
operativ yaddaş vәHDD
ROM, PROM,EROM
әmәli yaddaş qurğusu vә BİOS
sabit yaddaş vәSETUP

499 . Mikroprosesorun işlәmә sürәtini artırmağa imkan verәn yaddaş hansıdır?

•

ROM
keşyaddaş
BIOS
RAM
FLӘŞ

500 Komputerә qoşulan periferik qurğuların uyğunluğu vә idarәsi üçün tәyinolunmuş elektronplata
hansıdır?

•

Plotter
Şin
Kontroller
Strimer
Adapter

501 .Prosessor hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

Quruluşu,sürәti.
Takt tezliyi, mәrtәbәlilik, әmrlәr toplusui;
Fiziki ölçülәri;
Sürәti, quruluşu,tipi;
İstehsal tarixi;

502 Printerin çapetmә sıxlığının ölçü vahidi?

•
503

taktlarınsayı
1 düyümә düşәn nöqtәlәrin sayı(dpi)
1 saniyәdә çap edilәnsimvollar
1 san әrzindә çap edilәn vәrәqlәrinsayı
tezlik

Skanerin funksiyası?

•

İnformasiyanıçoxaltmaq
İnformasiyanın surәtini çıxarıb kompyuterә daxil etmәk
İnformasiyanı çapavermәk
İnformasiyanı digәr qurğularaötürmәk

İnformasiyanı uzun müddәt yaddasaxlamaq

504 Kompyuterin iş seansına başlaması zamanı test proqramı harada yerlәşir?

•

KEŞ
ROM
RAM
HDD
FDD

505 Mikroprosesorun xarici qurğular ilә informasiya mübadilәsini hәyata keçirәn yuva?

•
506

Adapter
Port
Şin
Kontroller
Drayver

İxtiyari informasiya xarici yaddaşda nә şәkildә saxlanır?

•
507

qrafik
fayl
proqram
cәdvәl
sәnәd

Aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil?

•
508

coğrafi xәritә
sәs platası
kitab
disket
sәrt disk

BİOS harada yerlәşir?

•
509

operativ yaddaş qurğusunda
daimi yaddaş qurğusunda
disketdә
xarici yaddaş qurğusunda
CDROMda

Aşağıdakılardan hansının әsas funksiyası informasiya daşıyıcısı olmaq deyil?

•

Strimmer
Video Adapter
Floppy disk
BCD
DVD

510 Proqramlaşdırmada hәr bir operatoru tәrcümә kimi icra edәn proqram hansıdır ?

•

Lingvo
translyator
fine Reader
poliqlot

Promt

511 Bunlardan hansıları kompüterin giriş qurğularıdır?

•

monitor, klaviatura, sistem bloku, plotter
sistem bloku, printer, klaviatura, CD ROM
maus, printer, prosessor, klaviatura
klaviatura, CD ROM, digitayzer, kamera
klaviatura, monitor, skayner, maus

512
Xarici yaddaşda saxlanılan proqramı yerinә yetirmәk üçün çağırıldıqda...... düşür vә
........tәrәfindәn emal olunur.

•
513

prosessora, әmәli yaddaş
әmәli yaddaşa, prosessor
monitora, klaviatura
monitora, sәrt disk
kontrollerә, diskdә

Әmәli yaddaş qurğusunun adı necәdir?

•
514

HDD
RAM
BİOS
ROM
FDD

Aşağıdakılardan hansı giriş qurğusu deyil?

•
515

skaner
monitor
mikrofon
klaviatura
maus

Optik disklәrdәn informasiyanın oxunması nәyin kömәyilә aparılır ?

•

heçbiri
maqnit –optiki nәzarәtçilәrin
maqnit başlığın çapedici iynәlәri
lazer şüasının
registrin

516 Kompüterin hansı qurğusu sistem platası üzәrindә yerlәşmir?

•

әmәli yaddaş
strimmer
CMOS
video adapter
daimi yaddaş

517 Mikroprosessorun vәzifәsi hansıdır?

•

heç biri
daxil edilmiş mәlumatı emal edir
çıxış mәlumatlarını emal edir

kompüteri şәbәkәyә qoşur
mәlumatları daxil edir

518 İnformasiyalar ........ vasitәsilә qrafik şәkildә kompüterә daxil olur, ....... yaddaşda emal olunur vә
uzun müddәtә ......... yaddaşda saxlanılır.

•

plotter, registr, daimi
skaner, registr, xarici
prosessor, video, daxili
printer, RAM, xarici
anaplata, xarici, әmәli

519 Mürәkkәbliyinә görә müxtәlif olan böyük qrafik obyektlәri böyük dәqiqliklә çәkәn qrafik qurğu
hansıdır?

•

printer
plotter
strimmer
skaner
digitayzer

520 Aşağıdakı variantların hansında yaddaş qurğuları daha düzgün verilmişdir?

•

vinçestr, çevik disk,prosessor, RAM
HDD, DVD ROM, FDD, RAM
keş yaddaş, strimmer, HDD, modem.
FDD, DVD ROM, prosessor, әmәli yaddaş
ana plata, HDD, keş yaddaş,prosessor

521

Com hansı portu ifadә edir?

•

sәs
ardıcıl
oyun
video
paralel

522 LPT hansı portu ifadә edir

•
523

universal
paralel
ardıcıl
oyun
sәs

Informasiyanın kağız vәrәqlәrindәn kompüterә daxil edilmәsi qurğusu necә adlanır?

•

kontroller
skaner
drayver
printer
plotter

524 Kompüterlә ona birlәşdirilmiş çap qurğusu arasında mübadilә aşağıdakı portlardan hansı ilә
aparılır?

•

USB vә COM
COM
LPT VӘ USB
LPT
PS/2

525 Xarici qurğuların işini idarә edәn elektron sxemlәr necә adlanır?

•

skaner
plotter
kontroller
şifrator
drayver

526 Keş yaddaş harada yerlәşir?

•

sәrt diskdә
mikroprosessorun daxilindә
BİOSda
mikroprosessorla operativ yaddaşın arasında
CD ROMda

527 Aşağıdakılardan hansı informasiya daıyıcısı deyil?

•

CD
maqnit diski
Perfokart
RAM
flәş

528 . Kompüterin әsas qurğularına: prosessor, daxili yaddaş qurğusu, girişçıxış qurğuları vә ......
aiddir?

•

modem
klaviatura
monitor
monitor vә klaviatura
xarici yaddaş qurğusu

529 Prosessor verilәnlәri hansı say sistemindә emal edir?

•

onluq
sәkkizlik
onaltılıq
Ikilik
heç birindә

530 Protokol nәdir?

•

çox kanallı rabitә vasitәlәri ilә tәmin olunmuş kompüter serveri
periferik qurğuların kompüterlә idarә edilmәsini tәmin edәn interfeys
eyni sәviyyәdә informasiya mübadilәsinin idarә olunması qaydası
kompüterin qurğularını birbaşa әlaqәlәndirәn proqram tәminatı
şәbәkәdә kompüterlәri birbiri ilә bağlayan drayverlәr toplusu

531 Şlüz nәdir?

•

bir neçә lokal şәbәkәni qlobal şәbәkә ilә birlәşdirәn qurğu
çox kanallı kommutatorlarla әlaqәlәndirilmiş kompüter serveri
müxtәlif portlara bağlı periferik qurğuları idarә edәn proqram
iki müxtәlif protokollu kompüter şәbәkәsini birlәşdirәn qurğu
müxtәlif topologiyalı şәbәkәlәrin birbiri ilә ünsiyyәt dili

532 Aşağıdakılardan hansı şәbәkә protokolu deyil?

•

TCP/IP
SMTP
UDP
NETP
FTP

533 Token Rinq mübadilә üsulu hansı topologiyaya aiddir?

•
534

Arcnet adәtәn hansı topologiyanm mübadilә üsuludur?

•
535

halqavari
ARPANET
Arcnet
ulduzvari
ümumi şin

halqavari
ümumi şin
mürәkkәb
qarışıq
ulduzvari

Ümumi şin sxeminin topologiyası hansıdır?

•

LAN(WAN)
İnternet
Ethernet
Arcnet
Token Rinq

536

Server nәdir?

•
537

proqramlara xidmәt edәn FK
fayllara xidmәt edәn FK
şәbәkәyә qoşulmuş FK
istifadәçiyә xidmәt edәn FK
şәbәkәnin sәrt diskinin tutumu böyük olan bir kompyuteri

Elektron poçtda informasiyanı qәbul edәn protokol hansıdır?

•

TCP
İP
http
SMTP
POP3

538

Lokal şәbәkә topologiyaları

•
539

Arcnet, Ethernet, Token Rinq
İthemet,Supernet, TokenRinq
Arcnet, runet, aznet
İnternet, intranet,Softnet
TokenRinq, Arpanet,Milnet

Serverin tipi nә ilә tәyin olunur?

•
540

şәbәkәdәki mövqeyinә әsasәn
yerinәyetirdiyi funksiyanın xarakteri ilә
onun idarә etdiyi resursun növü ilә
şәbәkәdәki roluna әsasәn
gördüyü işin mahiyyәti ilә

Kompüter şәbәkәsi nәdir?

•
541

müxtәlif konfiqurasiyalı emalötürmә sistemidir
müxtәlif topologiyalarla qurulmuş ötürmә sistemidir
kompüterlәrarası informasiya ötürәn sistemdir
informasiya emaledici vә ötürücü sistemdir
protokolların kömәyi ilә informasiya mübadilәsinә imkan verәn sistemdir

Protokol dedikdә, nә başa düşülür?

•

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

542 Lokal şәbәkәlәrin topologiyasına aid olmayan nәdir?

•

agacabәnzәr topologiya
şin topologiyası
halqavari topologiya
qlobal topologiya
ulduz topologiyası

543 Açıq sistemlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin etalon modelinә aid olmayan nәdir?

•

nümayiş sәviyyәsi
fiziki sәviyyә
tәtbiqi sәviyyә
lokal sәviyyә
şәbәkә sәviyyәsi

544 OSİ –nin әn yuxarı sәviyyәsi necә adlanır?

•

kanal
fiziki
seans
şәbәkә
tәtbiqi

545 Aşağıdakılardan lokal şәbәkәni ifadә edәn hansıdır?

•

ROM
RAM
heç biri
WAN
LAN

546 Öz resurslarını şәbәkә istifadәçilәrinә tәqdim edәn kompyuterlәr necә adlanır?

•

server
terminal
müştәri
ötürücü
administrator

547 Şәbәkәdә Şlüz nәdir?

•

kompyuter serveri
OSInin sәviyyәsi
periferik qurğuları idarә edәn proqram
müxtәlif şәbәkәlәri birlәşdirәn vasitә
şәbәkәdә kompyuterlәrin birbiri ilә ünsiyyәt dili

548 Elektron poçt xidmәtlәrindәn istifadә aşağıdakı protokolların hansından istifadәyә әsaslanır?

•

HTTP vә HTML
POP
SMTP3
POP3 vә HTTP
SMTP vә POP3

549 Ethernet şәbәkәsindә hansı topologiyadan istifadә olunur?

•

Üzükvari
Halqavari
Ulduzvari
Şin
Aktiv ağac

550 Kompyuteri lokal şәbәkәyә qoşmaq üçün istifadә olunur:

•

qrafik planşet
modem
djoystik
şәbәkә kartı
sensorlu panel

551 Lokal şәbәkәlәrin topologiyasına aid olmayan nәdir?

•

şin topologiyası
halqavari topologiya
agacabәnzәr topologiya
qlobal topologiya
ulduz topologiyası

552 Açıq sistemlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin etalon modelinә aid olmayan nәdir?

•

nümayiş sәviyyәsi
tәtbiqi sәviyyә
lokal sәviyyә
şәbәkә sәviyyәsi
fiziki sәviyyә

553 İnternet şәbәkәsindә TCP (Transmission Control Protocol) protokolunun funksiyası nәdir?

•

faylların ötürülmәsini tәmin edir
İnternetdә Web sәhifәlәr arasında hipermәtnlәrin fәaliyyәtini tәmin edir
İnternet şәbәkәsi vasitәsilә göndәrilәn mәlumatları qәbul edir
elektron poçt xidmәtinin fәaliyyәtinә nәzarәt edir
İnternetdә informasiyanı paketlәrә bölür

554 Müraciәt metoduna әsasәn şәbәkә qurulmasının hansı növlәri mövcuddur?

•

Ethernet
Tokenrinq vә Ethernet
DNS, İRQ vә Ethernet
İRQ, Tokenrinq vә Ethernet
Ethernet, Tokenrinq, Arcnet

555 Faylserver texnologiyasının mahiyyәti nәdir?

•

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

556 Kompüter şәbәkәsini yaratmaq üçün әsas nәlıәrin olması vacibdir?

•

Heç biri düz deyil
әsas vә kömәkçi aparat vasitәlәri
şәbәkә әmәliyyat sistemi vә tәtbiqi proqramlar
şәbәkә avadanlıqları vә şәbәkә proqram tәminatı
superkompüterlәr vә fәrdi kompüterlәr

557 Bütün tip kompüter şәbәkәlәrinin әsas tәyinatı nәdir?

•

informasiyanı bir kompüterdәn digәrinә ötürmәk
şәbәkә resurslarını mühafizә etmәk
Heç biri düz deyil
informasiya tәhlükәsizliyini tәmin etmәk
ümumi resurslara birlikdә çıxışı tәmin etmәk

558 Ethernet texnologiyasında hansı topologiyadan istifadә edilmişdir?

•

ağacabәnzәr
iyerarxik
Heç biri düz deyil
zәncirvari
ümumişin

559 Bunlardan hansı şәbәkә texnologiyası deyil?

•

Mozilla
Token Ring
Arcnet
Ethernet
FDDI

560 FDDI şәbәkәsi hansı topologiyaya aiddir?

•

passiv ulduz
halqavari
ulduzvari
şin
aktiv ağac

561 Arcnet şәbәkәsi hansı topologiyaya aiddir?

•

üzükvari
aktiv ağac
şin
halqavari
ulduzvari

562 Lokal şәbәkәlәrdә kompüterlәrin birlәşdirilmәsinin ümumi sxemi nә adlanır?

•

tipologiya
arxitektura
protokol
topologiya
domen

563 OSI modelinin neçә sәviyyәsi var?

•

1.0
2.0
3.0
7.0
5.0

564 FTP protokolunun әsas vәzifәsi nәdir?

•

Faylların ötürülmәsinә imkan verәn protokoldur
Fayl mübadilәsinin daha mükәmmәl sistemidir
Poçt xidmәt növüdür
Şәbәkә xәbәr ötürmә protokoludur
Uzaqda yerlәşәn terminal protokoldur

565 HTML nәdir?

•

Avtomatlaşdırılmış mәtn redaktorudur
İnternet xidmәtidir
Qәbul edilәn mәlumatın oxunması vasitәsidir
Hipermәtn sәnәdlәrinin yaradılmasına deyilir
Multimedia xidmәtidir

566 İnternetin ikinci doğum tarixiı hansı il hesab olunur?

•

1980.0
1983.0
1985.0
1972.0
1975.0

567 İnternetin ilk doğum tarixiı hansı il hesab olunur?

•

1972.0
1975.0
1968.0
1969.0
1980.0

568 Hansı protokol İnternetdә baza protokoludur?

•

TCP
HTML
SQL
TCP/İP
HTTP

569 Internetin ilk tarixi adı nәdir?

•

USENET
NSFNET
TELNET
İNTRANET
ARPANET

570 Elektron poçt ünvanı belәdir: user_name @int.qlasnet.az. Burada elektron poçtun sahibi kimdir?

•

qlasnet.az
user_name
Heç biri düz deyil
az
int_qlasnet.az

571 Elektron poçt proqramı necә adlanır?

•

Heç biri düz deyil
İRC
FTP
Outlook Express
Opera

572 Telnet xidmәti nәdir?

•

Heç biri düz deyil
istifadәçi kompüter ilә server arasında әlaqәdir
informasiyanın uzaq mәsafәdәn alınması üsuludur
terminal rejimindә idarәetmә üsuludur
İnternetin dialoq xidmәt vasitәsidir

573 İnternetә hansı üsulla qoşulma informasiyaya müraciәt üçün daha çox imkanlar yaradır?

•

ayrılmış telefon kanalı ilә qoçulma
kommutasiya edilmiş telefon kanalı ilә qoşulma
Heç biri düz deyil
kommutasiya edilmiş telefon kanalı ilә termınal qoşulma
optovolokon kanalla daimi qoşulma

574 İnternet hansı növ şәbәkәyә aiddir?

•

Qlobal
Heç biri
Hamısı eynidir
Lokal
Regional

575 İnternet Explorer nәdir?

•

Arxivlәşdirmә proqramı
Disklәri tәmizlәmәk üçün olan proqram
Antivirus proqram
HTML formatlı informasiyanı adi formata çevirәn proqram
Disklәrin yoxlanılması üçün olan proqram

576 İnternet Exrlorer nә proqramdır?

•

Arxivlәşdirmә
Xidmәti
Antivirus
Brauzer
Tәrcümә

577 İnternetdә әsasәn hansı tәsvirlәr tәtbiq edilir?

•

Vektor tәsvirlәr
Heç biri
Rastr tәsvirlәr
Auto Cad
Fraktal tәsvirlәr

578 http:// yazılışı nәyi bildirir?

•

Serverin domen adını
Başqa kompüterdәki fayllara müraciәti
Veb  sәhifәlәrә çıxış protokolunu
Uzaq mәsafәdәki kompüterә terminal müraciәti
Serverin ünvanını

579 Aşağıdakı protokollardan hansı internet üçün baza protokoludur?

•

HTML
FTP
POP3
HTTP
TCP/IP

580 Aşağıdakılardan hansı faylların ötürülmә protokoludur?

•

http
FTP
SMTP
TCP
IP

581 IP ünvanlarda minimal vә maksimal әdәdlәr hansılardır?

•
582

1 vә 6
0 vә 255
1 vә 32
0 vә 8
0 vә 32

Aşağıdakılardan hansı internet brauzeri deyil

•

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla FireFox
Safari
Usenet

583 HTML dilinin әmrlәri nә adlanır?

•

atribut
teq
hiperisnad
operator
blok

584 "İnternetin FTP xidmәti ....üçündür” cümlәsini düzgün variantla tamamlayın.

•

Web sәhifәlәri yaratmaq, qәbul vә ötürmәk
real zaman rejimindә ünsiyyәt
verilәnlәri porsiyalara bölmәk
istәnilәn formatlı fayllarm qәbulu vә ötürülmәsi
İnternet xidmәtlәrini tәklif edәn electron poçt funksiyasını tәmin etmәk

585 İnternetin xidmәt növlәrindәn olmayan nәdir?

•

ICQ
FTP
Email
World Wide Web
ISO/OSI

586 İnternet şәbәkәsindә TCP (Transmission Control Protocol) protokolunun funksiyası nәdir?

•

İnternet şәbәkәsi vasitәsilә göndәrilәn mәlumatları qәbul edir
elektron poçt xidmәtinin fәaliyyәtinә nәzarәt edir
İnternetdә Web sәhifәlәr arasında hipermәtnlәrin fәaliyyәtini tәmin edir
faylların ötürülmәsini tәmin edir
İnternetdә informasiyanı paketlәrә bölür

587 İnternetin vahid mәrkәzi harada yerlәşir?

•

Avropa
Bern
Los Anceles
belә mәrkәz yoxdur
Vaşinqton

588 HTML (Hyper Text Markup Language) nәdir?

•

İnternet serveri
İnternet sәhifәlәrinә baxış üçün proqram
hipermәtn istinadı
dünya hörümçәk toru
hipermәtnlәrin tanınma dili

589 Web – sәhifәlәrdә Hiperistinad nәdir?

•

Web – sәhifәlәrin aktiv elementlәri
informasiyanın әldә edilmәsi vasitәsi
yeni Web – sәhifәlәrә keçidi tәmin edәn mәtn vә ya şәkillәr
formaların doldurulması üçün rejim
Web – sәhifәlәrin passiv elementlәri

590 URL (Uniform Resource Locator) nәdir?

•

Web – sәhifәlәrin qeydiyyatınını universal sistemi
İnternetin baza protokolu
WWW xidmәti
Web – sәhifәlәrin yaradılması dili
İnternet resursunun ünvanı

591 Websәhifәnin genişlәnmәsi:

•

.bak
.htm
.txt
.bat
.bmp

592 Webserverin tәyinatıbu:

•

arxiv fayllarını saxlamaq
intrnet şәbәkәsinә müraciәt
hipermәtn sәnәdlәrin saxlamaq
istifadәçini İnternet şәbәkәsinә qoşmaq

593 Webbrauzerbu:

•

aralarında hipermәtnlә әlaqәli olan sәnәdlәr şәbәkәsidir
adının genişlәnmәsi .htm vә ya .html olan ayrıca fayldır
WWWnin müştәri proqramıdır ki,istifadәçinin İnternet resurslarına çıxışını tәmin edir
WWWnin serverproqramının işlәdiyi kompyterdir
qarşılıqlı әlaqәli sәhifәlәr yiğimidir ki,müәyyәn bir adama vә ya tәşkilata mәxsusdur

594 Websaytbu:

•

WWWnin serverproqramının işlәdiyi kompyterdir
adının genişlәnmәsi .htm vә ya .html olan ayrıca fayldır
qarşılıqlı әlaqәli sәhifәlәr yiğimidir ki,müәyyәn bir adama vә ya tәşkilata mәxsusdur
aralarında hipermәtnlә әlaqәli olan sәnәdlәr şәbәkәsidir

595 Elektron mәktubu “Movzu” (Subject) bölmәsini doldurmadan ğöndәrmәk mümkündürmü?

•

bu bölmә yazılan mәktubun mәzmununa әsasәn doldurulur
“Movzu” (Subject) bölmәsi poçt proqramlarının çoxunda mövcud deyil
olmaz
bu bölmә proqram tәrәfindәn avtomatik doldurulur
olar, amma mәslәhәt deyil

596 İnternet şәbәkәsindәki elektron poçtun ünvanı verilmişdir: bdu_kurs@mtunet.az. Bu ünvanın
sahibinin adı nәdir?

•

az
bdu
mtunet
bdu_kurs
mtunet.az

597 Elektron poçt vasitәsilә nә göndәrilә bilәr?

•

yalnız fayllar
cәdvәllәr
videorәsmlәr
mәlumatlar vә qoşma fayllar
yalnız mәlumatlar

598 İnternetdә elektron poçt ünvanı hansı şәkildә ola bilәr?

•

mmm@mgpu.msk.ru
@mail.ru
zaman_mail.ru
victoria@
user at host

599 Elektron poçt ünvanı (еmail  ünvan) hansı simvola malik olmalıdır?

•

*
&
#
@
$

600 Provayder nәdir?

•

İnternet brauzeri
Websәhifәlәrә baxış vasitәsi
İnternetә qoşulmaq üçün qurğu
İnternetә qoşulmaq üçün müqavilә
İnternet xidmәtlәrini tәklif edәn tәşkilat

601 İnternet şәbәkәsi nәdir?

•

lokal hesablama şәbәkәsi
korporativ şәbәkә
regional informasiyahesablama şәbәkәsi
qlobal dünyәvi kompüter şәbәkәsi, “şәbәkәlәr şәbәkәsi”
paylanmış şәbәkә

602 Websәhifәnin genişlәnmәsi:

•

.ppt
.doc
.txt
.htm
.exe

603 Xüsusi ünvanı olan hәr bir ayrıca sәnәd adlanır:

•

Webbrauzer
Websayt
Webserver
Websәhifә

604 Hiperistinadın emalı,axtarışı vә sәnәdin sifarişçiyә verilmәsi hansı protokolun tәyinatıdır?

•

HTTP
TCP
HTML
IP
WWW

605 Hәr bir paketin tәyinat yerinә çatdırılmasını hansı protokol hәyata keçiriri?

•

HTML
TCP
HTTP
İP
WWW

606 Bu protokola uyğun olaraq göndәrilәn mәlumat mәlumatı göndәrәn serverdә paketlәrә bölünür vә
ilkin vәziyyәtdә mәlumatı alan serverdә bәrpa olunur:

•

HTML
WWW
IP
HTTP
TCP

607 İnternetdә baza protokolu hansıdır?

•

FTP
HTML
ISP
TCP/IP
HTTP

608 Aşağıdakılardan hansı internetin xidmәti deyil?

•

www
telnet
FTP
assembler
email

609 Aşağıdakılardan hansı WWW brauzeri deyildir?

•

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Netscape Navigator
Outlook Expres
Google Chromre

610 Web sәhifәni yenidәn yüklәmәk üçün hansı funksional düymәdәn istifadә olunur?

•

F12
F3
F2
F5
F8

611 Web  sәhifә nәdir?

•

Elektron poçt xidmәti
Qif vә ya jpq genişlәnmәsinә malik qrafiki fayl
Txt vә ya doc genişlәnmәsinә malik mәtn faylı
Com vә ya exe genişlәnmәsinә malik ikilik fayl
Htm vә ya html genişlәnmәsi olan mәtn faylları

612 İnternetin vahid mәrkәzi harada yerlәşir?

•

Avropa
Bern
Los Anceles
belә mәrkәz yoxdur
Vaşinqton

613 Elektron ünvanın hissәlәri F638nә adlanır?

•

adlar
elementlәr
işçi stansiya
server
domen

614 Web – sәhifәlәrdә Hiperistinad nәdir?

•

informasiyanın әldә edilmәsi vasitәsi
Web – sәhifәlәrin passiv elementlәri
formaların doldurulması üçün rejim
yeni Web – sәhifәlәrә keçidi tәmin edәn mәtn vә ya şәkillәr
Web – sәhifәlәrin aktiv elementlәri

615 URL (Uniform Resource Locator) nәdir?

•

WWW xidmәti
İnternetin baza protokolu
Web – sәhifәlәrin yaradılması dili
İnternetin informasiya resursunun ünvanı
Web – sәhifәlәrin qeydiyyatınını universal sistemi

616 Kompüter şәbәkәlәrinin modeli:

•

POP3
TCP/IP
SMTP
ISO/OSI
HTML

617 әn sürәtli topologiya hansıdır?

•

aktiv ağac
şin
halqa
qarışıq
ulduz

618 İnternet Explorer brauzeri hansı şirkәtin mәhsuludur?

•

Sun Microsystems
Microshoft
Google
Windows
Adobe

619 "İnternetin FTP xidmәti ....üçündür” cümlәsini düzgün variantla tamamlayın.

•
620

verilәnlәri porsiyalara bölmәk
istәnilәn formatlı fayllarm qәbulu vә ötürülmәsi
İnternet xidmәtlәrini tәklif edәn electron poçt funksiyasını tәmin etmәk
Web sәhifәlәri yaratmaq, qәbul vә ötürmәk
real zaman rejimindә ünsiyyәt

Brauzer nәdir?

•

İnternet Explorer proqramıdır
Websәhifәyә baxış proqramıdır
İnternetә daxil olmaq üçün proqramdır
tәtbiqi proqram paketidir
OPERA proqramıdır

621 http://www.Sona.az/Sevil/new/Kamil.ipg domenindә neçә qovluq var?

•
622

4
2
1
5
3

İnternetin xidmәti protokolu hansıdir?

•

TCP/İP
HTTP
İP
TCP
URL

623 İnternet necә şәbәkәdir?

•
624

lokal şәbәkәdir
qlobal şәbәkәdir
beynәlxalq şәbәkәdir
WWW xidmәtidir
reqional şәbәkәdir

İP ünvün hansıdır?

•

127.3 8,201,116
36.41.22.36
129:211:32.1
256.31.26.118
38.41.118

625 Azәrbaycanın yuxarı sәviyyәli domeni necә adlanır?

•

.qov
.az
.com
.ru
.tr

626 İnternet şәbәkәsi başqa cür necә adlanır?

•

lokal hesablama şәbәkәsi
qlobal dünyәvi kompüter şәbәkәsi, “şәbәkәlәr arası şәbәkә”
regional informasiyahesablama şәbәkәsi
korporativ şәbәkә
paylanmış şәbәkә

627 Göstәrilәn siyahıdan IPünvanını seçin:

•

11.12.200.292
193.126.7.29
1.256.34.21
34.89.45
71.72

628 1 Hbit/s bәrabәrdir:

•

1024 bit/s
1024 Мbit/s
1024 Кbit/s
1024 Мbayt/s
1024 bayt/s

629 Birgә iş zamanı öz resurslarını digәr kompyuterә ötürәn kompyuter necә adlanır?

•

işçi stansiya
server
modem
kommutator
adapter

630 Serverin tipi nә ilә müәyyәn olunur?

•

onun idarә etdiyi resursun tipi ilә
gördüyü işin mahiyyәti ilә
şәbәkәdәki mövqeyinә әsasәn
şәbәkәdәki roluna әsasәn
yerinәyetirdiyi funksiyanın xarakteri ilә

631 “Müştәriserver” arxitekturasında “sever” nәdir?

•

şәbәkә resursunu istifadә edәn proqram
şәbәkә resurslarını idarә edәn kompyüter
şәbәkә resursunu planlaşdıran proqram
şәbәkә resursunu sifariş edәn proqram
şәbәkә resursunu tәnzimlәyәn proqram

632 “Müştәriserver” arxitekturasında “müştәri” nәdir?

•

şәbәkә resursunu tәnzimlәyәn proqram
şәbәkә resursunu istifadә edәn kompyüter
şәbәkә resursunu idarә edәn kompyüter
şәbәkә resursunu sifariş edәn proqram
şәbәkә resursunu planlaşdıran proqram

633 Paylanmış informasiya sistemi üçün populyar mübadilә texnologiyası hansıdır?

•

internet arxitekturası
“müştәriserver” texnologiyası
“vebserver” texnologiyası
“faylserver” texnologiyası
lokal texnologiya

634 Lokal kompüter şәbәkәsi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

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

635 Protokol dedikdә, nәdir?

•

informasiya ötürәn proqram
şәbәkәdә informasiya mübadilәsinin aparılması qaydaları vә üsulları toplusudur
kompüterlәrarası formal standart dil
işin aparılmasının ciddi formal ardıcıllığından ibarәt standart qaydalar
informasiya ötürәn sxem

636 Kompüter şәbәkәsi nәdir?

•

müxtәlif konfiqurasiyalı emalötürmә sistemidir
protokolların kömәyi ilә informasiya mübadilәsinә imkan verәn sistemdir
informasiya emaledici vә ötürücü sistemdir
kompüterlәrarası informasiya ötürәn sistemdir
müxtәlif topologiyalarla qurulmuş ötürmә sistemidir

637 Kompyuterlәri bi+F615r kompaniya üzrә birlәsdirәn şәbәkә necә adlanır?:

•

lokal
korporativ
reqional
qlobal
poçt

638 Kompyuterlәri müәyyәn әrazidә birlәsdirәn şәbәkә necә adlanır?:

•

lokal
reqional
korporativ
qlobal
poçt

639 telefon şәbәkәsi ilә .... birlәşdirәn ..... qurgusudur

•

qurğudur; proqramın
kompyuter; modem
proqram tәminatıdır; kompyuterin
proqramdır; kompyuterin
qurğudur; disk sürücüsünün

640 Şәbәkәdә telefon әlaqә xәtti ilә işlәmәk üçün kompyuterә qoşulmalıdır:

•

аdapter
modem
kontroller
server
kоmmutaror

641 İnternet..

•

lokal şәbәkәdir
qlobal şәbәkәdir
EHM şәbәkәsidir
коrporativ şәbәkәdir
рrеqional şәbәkәdir

642 İnternetin xidmәt növlәrindәn olmayan nәdir?

•
643

FTP
ISO/OSI
World Wide Web
Email
Telnet

Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәri (VBİS) nәdir?

•

verilәnlәri bazaya yazan, oxuyan, tәzәlәyәn vә dәyişәn sistem
verilәn bazasını idarә edәn aparat kompleksi
İnformasiya tәminatının maşındaxili tәşkili vә idarә edilmәsi üçün olan TPP
verilәn bazasını idarә edәn aparat, proqram vә işçi heyәti kompleksi
verilәn bazasını idarә edәn sistem

644 Verilәnlәr bazasında hesabatlar nә üçündür (Access 2010)?

•

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

645 Relyasiya modelli verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәrinin standart dili kimi hansı dil qәbul
edilmişdir?

•

COBOL
Basic
C++
Paskal
SQL

646 Verilәnlәr bazası modellәridir ... (Access 2010).

•

tәtbiqi, kanal, fiziki, nәqliyyat
xәtti, budaqlanan, dövri, cәdvәl
mikro, makro, super, mini
iyerarxik, şәbәkә, relyasiya, cәdvәl
sistem, instrumental, tәtbiqi, proqramlaşdırma

647 Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәridir:

•

Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw
Microsoft Word, Word Perfect, Ami Pro
Microsoft Excel, Quattro Pro, Lotus 123
Microsoft Access, FoxBase, FoxPro
Aldus Page Maker, Corel Ventura, QuarkXpress

648 Verilәnlәr bazasında bir müştәriyә aid ad, soyad, doğum tarixi, ünvan kimi verilәnlәr toplusu nә
adlanır (Access 2010)?

•

xana
cәdvәl
sahә
sorğu
yazı

649 Ms Accessdә makros nә üçün nәzәrdә tutulub?
Verilәnlәrin çap edilmәsi üçün
Verilәnlәrin seçilmәsi üçün
Cәdvәl vә sroğulara verilәndәrin daxil edilmәsi üçün
Verilәnlәrin qruplaşdırılması üçün

•

•

Obyektlәrin emalı üçün

650 Aşağıdakılardan hansı daha çox relyasion verilәnlәr bazasının dәqiq analoqudur?

•

İkiölçülü cәdvәl
Genoloji ağac
Üçölçülü massiv
Vektor
Nizamlanmamış verilәnlәr çoxluğu

651 MS Access cәdvәlindә * işarәsi nәyi ifadә edir?

•

açarlı sahәni
cari yazını
xanaya verilәnin yazıldığını
sonuncu yazını
sahәnin unikal olduğunu

652 Access VBİSnin әsas baza obyekti nәdir?

•

Hesabat
Modul
Forma
Makros
Cәdvәl

653 Verilәnlәri daha münasib formada bunlardan hansının kömәyilә әks etdirmәk olar?

•

makros
cәdvәl
sorğu
forma
hesabat

654 Relyasiyon verilәnlәr bazasında cәdvәlin sütun başlıqları necә adlanır?

•

yazı
atribut
mahiyyәt
sahә
açar

655 Verilәnlәrin sahә tipi hansı ola bilәr? 1.memo 2.simvol 3.hyperlink 4.currency 5.formula
6.date\time

•

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

656 Aşağıdakı proqramlardan hansı VBİS deyil?

•

Acrobat Reader
FoxPro
MS Access

Paradox
Oracle

657 Verilәnlәr bazasında hesabatlar nә üçündür (Access 2010)?

•
658

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

Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәri (VBİS) nәdir?

•

verilәnlәri bazaya yazan, oxuyan, tәzәlәyәn vә dәyişәn sistem
verilәn bazasını idarә edәn sistem
verilәn bazasını idarә edәn aparat kompleksi
İnformasiya tәminatının maşındaxili tәşkili vә idarә edilmәsi üçün olan TPP
verilәn bazasını idarә edәn aparat, proqram vә işçi heyәti kompleksi

659 informasiya VBdan nә әsasında secilir?

•

makros
cәdvәl
forma
sorğu
hesabat

660 Müәyyәn şәrti ödәyәn informasiyanı bunlardan hansının kömәyilә seçmәk olar?

•

forma
cәdvәl
makros
hesabat
sorğu

661 Процессор sahәsindә enmә üzrә çeşidlәmә etdikdәn sonra yazılar verilәnlәr bazasında hahsı
ardıcıllıqla yerlәşәcәkdir?

•

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

662 Ms Access proqramının әsas baza obyekti hansıdır?

•

Sorğu
Makros
Modul
Forma
Cәdvәl

663 Ms Access(2013) F687 proqramının fayllarının genişlәnmәsi nәdir?
.xls
.pas

•

.bmp
.mdb
.for

664 MS Access proqramında verilәnlәri münasib formada ... kömәyilә әks olunur.Nöqtәlәrin yerinә
uyğun gәlәn cavabı yazın

•

makros
sorğu
cәdvәl
forma
hesabat

665 Verilәnlәr bazasında müәyyәn şәrti ödәyәn informasiyanı ... kömәyilә almaq olar.Nöqtәlәrin
yerinә uyğun gәlәn cavabı yazın

•

sorğu
cәdvәl
makros
hesabat
forma

666 informasiya relasyon bazada ... şәklindә saxlanılır.

•

hesabat
cәdvәl
makros
forma
sorğu

