22.12.2016

1614y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1614Y Kompüterin vә hesablanma sistemlәrinin arxitekturası
1 Videorejim hansı parametrlәrlә xarakterizә olunur?

•

ekranın qabarıqlığı vә dioqonalının ölçüsü ilә
ekranın buraxma (icazә) qabiliyyәti vә ya ekrandakı piksellәrin sayı ilә
ekranın icazә qabiliyyәti vә ekranın üzәrinә çәkilmiş qara rәnglә
ekranın üzәrindәki tozun qalınlığı ilә
ekranın üzәrindәki lәkәlәrin sayı ilә

2 Standart monitorlar vә videokartlar tәsvirin әks olunmasını 800X600, 1024X768, 1152X864 vә s.
qiymәtlәri ilә dәstәklәyir. Bu parametrlәr nәyi tәzahür edir?

•

birinci rәqәm ekrandakı piksellәr sayını, ikinci isә ekrandakı sәtrlәr sayını
birinci rәqәm ekranın enini, ikinci isә ekranın qalınlığını
birinci rәqәmin vә ikinci rәqәmin ekranla әlaqәsi yoxdur
birinci rәqәm ekrandakı rәnglәr sayını, ikinci isә ekranın markasını
birinci rәqәm ekrandakı piksellәr sayını, ikinci isә ekranın dioqonalını

3 Rәqәmanaloq kodlaşdırılması nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:23:31)

•

rәqәm verilәnlәrinin analoq siqnallarına çevrilmәsidir
rәqәm vә analoq verilәnlәrinin mәcmudur
heç biri deyil
analoq siqnallarının rәqәm verilәnlәrә çevirilmәsidir

4 Mәhdud mәnada İnformatika qarşılıqlı әlaqәdә olan üç hissәdәn ibarәtdir. Onları tapın. (Sürәt 22.12.2010
11:21:34)

•

texniki vasitәlәr, texniki metodlar vә texnologiyalar
alqoritmik vasitәlәr, elmi nәzәriyyәlәr vә metodlr
proqram vasitәlәr, elmi nәzәriyyәlәr vә metodlar
informasiya daşıyıcıları, texniki vasitәlәr, proqram vә alqoritmik vasitәlәr

5 Verilәnlәr ümumi halda nәlәrlә xarakterizә olunur? (Sürәt 22.12.2010 11:24:13)

•

kәmiyyәt, keyfiyyәt, tip, forma ilә
ad, qiymәt, tip, vә strukturla
çәki, ölçü, tip vә növlәrlә
qiymәt, uzunluq, ölçü vә adla

6 Rastr qrafiki faylda boz rәng qradasiyası olmadan 100x100 ölçüdә nöqtәlәr vardır. Bu faylın informasiya
tutumu nә qәdәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:23:54)

•

10000 bayt
10000 bit
1000 bit
10 kbayt

7 Rәqәm kodlaşdırılmasının tәtbiq sahәsi hansıdır? (Sürәt 22.12.2010 11:23:06)

•

elm
texnika
mәdәniyyәt
tәsәrrüfat
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8 Hansı kodlaşdırma sistemi vardır? (Sürәt 22.12.2010 11:19:47)

•

cәdvәl – simvol kodlaşdırma sistemi
simvol, әdәd, mәntiqi kodlaşdırma sistemi
cәdvәl – rәqәm kodlaşdırma sistemi
analoq, cәdvәl, rәqәm kodlaşdırma sistemi

9 Informasiya nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:19:14)

•

verilәndir
müәlumatdır
anlayışdır
xәbәrdir

10 Verilәnlәr nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:24:32)

•

mәntiqi formaa mühafizә edilәn informasiyadır.
informasiyanın fiziki mühafizә formasıdır.
heç bir deyildir
tәsvirlәrin adekvat formada ifadәsidir

11 Fiziki (texniki) mәnada verilәnlәri informasiyaya çevirmәk üçün nәlәr olmalıdır? (Sürәt 22.12.2010
11:18:47)

•

kodlama, kodaçma, oxuma metodları
görmә, oxuma, aparat metodları
eşitmә, dinlәmә, hesablama metodları
hiss, qavrama, tәxәyyülmetodları

12 Bir bayt nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:18:25)

•

1 boda
10 kbayta
8 bitә
10 bitә

13 Aşağıda informasiyanın xassәlәrindәn ikisi verilmışdir.Onları tapın. (Sürәt 22.12.2010 11:17:54)

•

idarәlik, izafilki
sadәlik, mürәkkәblik
Obyektivlik, dolğunluq,
etibarlıq, aydınlıq

14 Aşağıda İnformatikanın tәcrübi inkişaf istiqamәtlәrindәn 2si verilir. Onları tapın (Sürәt 22.12.2010
11:17:26)

•

verilәnlәrin mühafizәsi vә emalı
sistemlәşdirmә vә normallaşdırma
proqramlaşdırma vә avtomatlaşdırma
standartlaşdırma vә mexaniklәşdirmә

15 1 Qbayt nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 22.12.2010 11:15:30)

•

1000 Mbayt
1000000 Kbayt
2üstü 10Mbayt
10üstü3 Mbayt

16 İnformasiya texnologiyaları sözündә neçә bayt vardır? (Sürәt 22.12.2010 11:15:02)
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•

192 bayt
25 bayt
27 bayt
24 bayt

17 İstifadәçi interfeysi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:14:18)

•

insanın aparat vә proqram vasitәlәri ilә qarşılıqlı әlaqә medodları vә vasitәlәridir.
İnsanla kompüter arasında әlaqәlәrin idarәedilmәsidir
Insanın aparat vә proqram vasitlәrini sistemlәşdirilmәsidir.
Insanla avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi arasında әlaqә mexanizmidir

18 İnsan üçün informasiyanın qeyrimüәyyәnlik hәddi necә adlanır? (Sürәt 22.12.2010 11:13:57)

•

kriptoqrafiya
distropiya
qeyrimüәyyәnlik
entropiya

19 İnformatikanın predmeti nәdәn ibarәtdir (Sürәt 22.12.2010 11:13:27)

•

informasiya axtarışı
proqramlaşdırma
informasiya texnologiyaları
informasiya verilişi

20 İnformasiyanın kәmiyyәtinin ölçü vahidi nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:13:07)

•

1 bod
1 bayt
1 bit
1 kbayt

21 İnformasiyanın istifadә üçün açıq (ümumaçıq) olması xassәsi nәyi ifadә edur? (Sürәt 22.12.2010
11:10:20)

•

informasiyanın sensurasiz vә müxtәlif informasiya kanalları ilә yayılması
informasiyanın açıq mәtbuatda dәrc edilmәsi vә kütlәvi istifadәsi
verilәnlәrin açıq olması vә onların istifadәsi üçün vacib informasiya metodlarının mövcudluğu
informasiyanın genış şәkildә reklamlaşdırması vә tiraclaşdırılması

22 İnformasiyanın aktuallığı nәdir (Sürәt 21.12.2010 16:35:57)

•

informasiyanın mәntiqi tәzәlәnmәsi vә istifadә edilmәsidir.
informasiyanın obyektivliyi vә dolğunluğudur
informasiyanın axtarış vә istifadә intensivliyidir.
informasiyanın carı vaxt müddәtinә (anına) uyğunluq dәrәcәsidir

23 İnformasiya uzaq mәsafәlәrә nәlәrlә ötürülür? (Sürәt 21.12.2010 16:35:43)

•

kabellәrlә
markerlәr
rabitә kanalları ilә
sәslә

24 İnformasiya alınması, saxlanması, ötürülmәsi, çevrilmәsi vә emala hansı ümumi anlayışla ifadә edilir?
(Sürәt 21.12.2010 16:35:15)
informasiyanın verilmәsi
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•

informasiyanın işlәnmәsi
informasiyanın saxlanması
informasiya proseslәri

25 Ötürmә zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir? (Sürәt 21.12.2010 16:32:50)

•

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

26 İnformatikanın elmi tәriflәrindәn hansı daha doğrudur. (Sürәt 21.12.2010 16:32:41)

•

Informasiyanın emalı, axtarışı vә verilmәsi haqqında elmdir
Informasiya metodları, vasitәlәri vә texnologiyaları haqqında elmdir
Informasiyanın yaradılmasә, mühafizәsi vә axtarış metodları haqqında elmdir.
düz cavab yoxdur
informasiya texnologiyaları haqqında elmdir.

27 Bir hәrfi kodlaşdırmaq üçün neçә bit informasiya lazımdır? (Sürәt 21.12.2010 16:32:30)

•

8 bit
16 bit
2 bit
1 bit

28 İnformasiya ......... şәklindә ötürülür, ....... şәklindә saxlanılır.

•

Bit, Siqnal
Fayl, kod
Bayt, Fayl
Siqnal, kod
Siqnal, Fayl

29 Beynәlxalq kodlaşdırma sistemi necә adlanır?

•

ASCII
Milli COD
UNICOD
ANSI
Kodlar cәdvәli

30 Ardıcıllıq düzdür?

•

informatika istifadәçi, verilәn
verilәn, bilik, informasiya;
bilik, verilәn, xәbәr;
informasiya, istifadәçi, verilәn
verilәn, informasiya, bilik.

31 Gbit nәyә bәrәbәrdir ?

•

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

32 Printer nә üçündür?
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•

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

33 Hansı model Pentiumdur?

•

İntel – 80386
İntel – 8086
İntel – 80486
İntel – 80586
İntel – 80286

34 Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

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

35 F1, F2,…,F10 klavişlәri necә adlanır?

•

Hәrfrәqәm klavişlәri
Әlavә klavişlәr;
Xidmәti klavişlәr;
Funksional klavişlәr.;
İdarәetmә klavişlәr;

36 Monitor nә üçündür?

•

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

37 Takt tezliyinin ölçü vahidi

•

Kbayt
Vatt
takt vahidi
Meqahers
Takt siqnalı

38 Bir bit nәyә bәrabәrdir?

•

2
1vә 0
0
0 vә ya 1
1

39 İnformasiyanın tәsvir formaları hansılardır?
cәdvәl vә qrafik.
yazılı vә qrafik.
şifahi vә qrafik.
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•

cәdvәl vә rәqәm idarәetmә kodları
şifahi vә yazılı

40 ASCII NәDİR?

•

Milli COD
Kodlar cәdvәli
Milli kodlar cәdvәli
Beynәlxalq kodlaşdırma sistemi
Universal kod

41 Üçüncü nәsil EHMlәr dә onların element bazası:

•

hiper inteqral sxemli
yarımkeçirici tranzistorlu
böyük inteqral sxemli
inteqral sxemli
tranzistorlu

42 İnformatika nәyi öyrәnir?

•

yeni informasiya vә kommunikasiya texnologiyalarını.
yeni informasiya pçevrilmәsi üsul vә metodlarını er texnologiyalarını ;
kommunikasiya texnologiyalarını ter vәonunla bağlı mәsәlәlәri;
hesablama texnikasının kömәyi ilә informasiya proseslәrini vә onların çevrilmәsi üsul vә metodlarını
yeni yinformasiya texnologiyalarını

43 Multimediya informasiyaları hansı kod sistemi ilә kodlaşdırılır? (Sürәt 22.12.2010 11:22:40)

•

analoq kodlaşdırılası]
analoqcadvәl kodlaşdırılası
cәdvәl kodlaşdırılası
rәqәm kodlaşdırılası

44 Mәtn faylının kodunun MSDOSdan Windows koduna çevrilmәsindә nә baş verir? (Sürәt 22.12.2010
11:22:17)

•

sәnәdin çapı
simvolların yenidәn kodlaşdırılması
sәnәdin formalaşdırılması
sәnәdin redaktәsi

45 Mәntiqi verilәnlәrin kompüterdә tәsviri hansı üsulla aparılır? (Sürәt 22.12.2010 11:21:56)

•

0 vә 1
F vә T
FALSE, TRUE
1 vә 2

46 Qapalı sistemlәr necә adlanır? (Sürәt 22.12.2010 11:21:14)

•

axtarış sistemlәri
emal sistemlәri
idarәetmә sistemlәri
model sistemlәri

47 Kodlaşdırma nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:20:46)
informasiyanın mәxfi simvollarla ifadә edilmәsidir.

•
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•

informasiya obyektlәri elementlәrinin idarәedilәn verilәnlәr elementlәrlә verilmәsidir
mәtnin rәqәm simvolları ilә yazılmasıdır
informasiyanın ixtisarlarla ifadә edilmәsidir

48 Kompüterdә emal dilәn verilәnlәrin iki tipi aşağıda göstәrilmişdir. Onları tapın. (Sürәt 22.12.2010
11:20:17)

•

sabit mövqeli (vergüllü) әdәdlәr, onluq kәsrlәr
sürüşgәn mövqeli әdәdlәr, multimedia verilәnlәri
simvol tipli verilәnlәr, mәntiqi verilәnlәr
qrafiki verilәnlәr, tәsvir verilәnlәr

49 Bir neçә istifadәçinin bir EHMdә eyni vaxtda, paralel işlәnmәsinә imkan verәn maşınlar hansı nәslә
mәnsubdur? (Sürәt 22.12.2010 11:39:04)

•

IV nәslә
III nәslә
hec biri
I nәslә
II nәslә

50 İlk EHM hansı ildә yaradılmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:36:57)

•

hec biri
1923cü ildә
1946cı ildә
1949cu ildә
1951ci ildә

51 İkilik say sistemini ilk dәfә kim tәşklif etmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:36:42)

•

hec biri
J.Bul
Blez Paskal
Q.V.Leybnis
Ç.Bebbic

52 İlk buraxılan İBM kompüterlәrin markası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:36:06)

•

İBM 286
İBM 386
İBM PDAT
hec biri
İBM pentium 1

53 Ölkәmizdә yaradılan II nәsil EHMlәrdәn әn yaxşısı hansı olmuşdur? (Sürәt 22.12.2010 11:35:53)

•

Minsk22
MİSM
BESM
BESM6
hec biri

54 Verilәnin qiymәti nәyi ifadә edir??

•

verilәnin özünü
verilәnin kәmiyyәtini
verilәnә ehtiyacın dәrәcәsini
verilәnin faydalılığını
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verilәnin yararlılığını

55 Verilәnlәr, ümumi halda, hansı xarakteristikaları ilә tәyin olunurlar?

•

ad, qiymәt, ölçü vә struktur xarakteristikaları ilә
ad, qiymәt, tip vә struktur xarakteristikaları ilә
ad, format, şablon vә qiymәt xarakteristikaları ilә
ad, format, ölçü vә qiymәt xarakteristikaları ilә
ad, qiymәt, tip vә ölçü xarakteristikaları ilә

56 Riyazi modelin reallaşdırılması üçün nә edilir?

•

kompüter işә qoşulur
hәll alqoritmi vә proqram hazırlanır
bloksxem tәrtib edilir
bloksxemә müvafiq proqram yazılır
verilәnlәr bazası yaradılır

57 İnformatikanın әhәmiyyәti nәdir?

•

dünyadakı elektron informasiya resurslarını tәhlil etmәyi öyrәdir
zehni, mәntiqi tәfәkkürü, mühakimә vә tәhliletmә bacarığını artırır
zehni fәaliyyәti intensivlәşdirir
mühakimә vә dәrketmә qabiliyyәtlәrini yüksәlddir
elmi, praktiki biliklәri genişlәndirir

58 İKT elminin perspektiv tәtbiqi sahәlәri hansılardır?

•

Kompüter qrafikası, rahat interfeyslәr vә korporativ şәbәkәlәr
Multimedia, qrafika, intellektual interfeyslәr, neyro vә korporativ şәbәkәlәr
Kompüter qrafikası, rahat interfeyslәr vә multimedia texnologiyaları
Multimedia texnologiyaları, rahat interfeyslәr vә korporativ şәbәkәlәr
Kompüter qrafikası, geoinformasiya sistemlәri vә neyroşәbәkәlәr

59 İnformasiya texnologiyası dedikdә, nә başa düşülür?

•

konkret informasiyanın emalı prinsiplәri, metodları vә vasitәlәri
informasiya emalı ilә bağlı әmәliyyatlar zәnciri
informasiyanın saxlanması vә emalı ilә bağlı әmәliyyatlar zәnciri
informasiyanın emalı vә ötürülmәsi ilә bağlı әmәliyyatlar zәnciri
informasiyanın emalı vә istifadәsi ilә bağlı әmәliyyatlar zәnciri

60 Kompüter texnologiyası dedikdә, ...

•

informasiya vә kommunikasiya texnologiyası başa düşülür
konkret informasiyanın emalı vә ötürülmәsi texnologiyası başa düşülür
konkret informasiyanın saxlanması vә emalı texnologiyası başa düşülür
konkret informasiyanın emalı texnologiyası başa düşülür
aparat vә proqram vasitәlәrindәn istifadә texnologiyası başa düşülür

61 İnformasiyanın hәcmi nәyi ifadә edir?

•

ötürmә vaxtının uzunluğunu
kompüter yaddaşının tutumunu
informasiya daşıyan simvolların sayını
informasiyanın yaddaşda tutduğu yeri
informasiya daşıyıcılarının mәcmusunu

62 İnformasiyanın miqdarı nәyi ifadә edir?
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•

lәğv edilәn tәrәddüdü
lәğv edilәn qeyrimüәyyәnliyi
lәğv edilәn namәlumluğu
lәğv edilәn anlaşılmazlığı
lәğv edilәn inamsızlığı

63 İnformasiyanın xassәlәri hansılardır?

•

faydalılıq, tamliq, hәqiqilik, qiymәtlilik vә s.
gerçәklik, tamlıq, mәqamlılıq, dәqiqlik vә s.
alqoritmlik, uyuşanlıq, açıqlıq, mәnalılıq vә s.
müәyyәnlik, strukturluluq, açıqlıq, tәzәlik vә s.
dәqiqlik, aktuallıq, uyuşanlıq, açıqlıq vә s.

64 Yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri nә vaxt yaradılmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:43:11)

•

hec biri
XX әsrin birinci yarısında
XX әsrin ikinci yarısında
1946cı ildә
1951ci ildә

65 SSRİdә ilk EHM nә vaxt yaradılıb? (Sürәt 22.12.2010 11:42:56)

•

hec biri
XIX әsrdә
XX әsrin 60cı illәrindә
XX әsrin 1ci yarısında
1951ci ildә

66 Alqoritm nәzәriyyәsi ilk dәfә kimin işindә verilmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:38:44)

•

hec biri
Ç.Bebbicin
B.Paskalin
S.A.Lebedevin
Allan Tyurinqin

67 EHM nәsil anlayışı nәyi ifadә edir? (Sürәt 22.12.2010 11:38:25)

•

hec biri
informasiyanın emalı, mühafizәsi vә verilmәsi üçün istifadә edilәn bütün maşınların mәcmuunu
eyni elmi vә texniki prinsiplәr әsasında qurulan EHMlәrin bütün növ vә modellәrini
bütün hesablama maşınlarını
hәr bir ölkәdә yaradılan bütün kompüterlәrin tip vә mәkanlarını

68 İngilis sözü olan kompüter in ilkin mәnası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:38:04)

•

hec biri
elektron şua borusu
elektron aparat
teleskop növü
hesablama aparan insan

69 İlk proqramlar EHMlәrin hansı nәsildә meydana çıxmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:37:44)

•

hec biri
III nәslindә
II nәslindә
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I nәslindә
IV nәslindә

70 İlk hesablama maşını kim ixtira etmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:37:30)

•

hec biri
Horbert Viner
Ç.Bul
Ç.Bebbic
Con fon Neyman

71 İlk EHM necә adlanırdı? (Sürәt 22.12.2010 11:37:13)

•

hec biri
ENİAK
BESM
Minsk
İBM

72 İnformasiya vә verilәn anlayışları hansı halda eynilәşir?

•

istifadә zamanı
ötürmә zamanı
saxlama zamanı
emal zamanı
tәqdimetmә zamanı

73 Tipinә görә verilәnlәr neçә qrupa bölünür vә hansılardır?

•

3: әdәdi, sәtri vә qarışıq tipli verilәnlәr
4: hesabi, mәtn, mәntiqi vә sәtr tipli verilәnlәr
3: hesabi, mәtn vә mәntiqi tipli verilәnlәr
4: hesabi, mәtn, mәntiqi vә göstәriçi tipli verilәnlәr
4: әdәdi, sәtri, tam vә qarışıq tipli verilәnlәr

74 Verilәnin adı nәyi ifadә edir?

•

onun yaddaşdakı yuvasının nömrәsini, mәsәlәn, 0001, 0002, 0003 vә s.
onun quruluşunu, mәsәlәn, rekvizit, göstәrici, yazı vә s.
onun tipini, mәsәlәn, mәtn, әdәd, sәs vә s.
onun mәnasını, mәsәlәn, çәkisini, ölçüsünü, rәngini vә s.
onun ranqını, mәsәlәn, analitik, sintetik, icmal vә s.

75 İnformatika necә elmdir?

•

tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә tәtbiq edilәn elmlәrarası elmdir
tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә tәtbiq edilәn fundamental elmdir
tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә tәtbiq edilәn texniki elmdir
informasiya proseslәri haqqında fundamental elmdir
tәbiәtdә vә cәmiyyәtdә tәtbiq edilәn birlәşdirici elmdir

76 Kompüter hansı iki aspektin vәhdәtidir?

•

prosessor vә yaddaş
magistral vә modul
qurğu vә drayver
aparat vә proqram
elektron vә elektromexaniki
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77 Konseptual model...

•

әvvәlcә riyazi modelә, sonra isә imitasiya modelinә çevrilir
әvvәlcә riyzi modelә, sonra isә informasiya modelinә çevrilir
әvvәlcә kompüter modelinә, sonra isә informasiya modelinә çevrilir
әvvәlcә infoloji modelә, sonra isә dataloji modelә çevrilir
әvvәlcә kompüter modelinә, sonra isә imitasiya modelinә çevrilir

78 Konseptual model nә üçündür?

•

obyektin funksional modelini qurmaq üçün
obyektin iqtisadiriyazi modelini qurmaq üçün
obyektin iqtisadi modelini qurmaq üçün
obyektin riyazi modelini qurmaq üçün
obyektin imitasiya modelini qurmaq üçün

79 Formallaşdırma mәrhәlәsindә nә iş görülür?

•

tәdqiqat obyektinin kanonik modeli qurulur
tәdqiqat obyektinin ekstensional modeli qurulur
tәdqiqat obyektinin instensional modeli qurulur
tәdqiqat obyektinin konseptual modeli qurulur
tәdqiqat obyektinin infoloji modeli qurulur

80 Mәsәlәnin kompüterdә hәllә hazırlanması mәrhәlәlәrinә nәlәr aiddir?

•

informasiyanın alınması, ölçülmәsi, saxlanması, emalı, ötürülmәsi
informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülmәsi
informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülmәsi, tәqdim edilmәsi
formallaşdırma, modellәşdirmә, alqoritmlәşdirmә vә proqramlaşdırma
informasiyalar üzәrindә yerinә yetirilәn müxtәlif proseslәrin mәcmusu

81 İnformasiya proseslәri dedikdә, nә başa düşülür?

•

informasiyanın alınması, ölçülmәsi, saxlanması, emalı, ötürülmәsi
informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülmәsi, tәqdim edilmәsi
informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülmәsi
informasiyalar üzәrindә yerinә yetirilәn müxtәlif proseslәrin mәcmusu
informasiyanın ölçülmәsi, saxlanması, emalı, ötürülmәsi, tәqdim edilmәsi

82 İnformasiya texnologiyaları hansı elmi istiqamәtә aiddir?

•

texniki elmdir: texniki informatikanın bölmәsidir
humanitar elmdir: tәtbiqi informatikanın bölmәsidir
riyazi elmdir: nәzәri informatikanın bölmәsidir
texniki elmdir: fundamental informatikanın bölmәsidir
riyazi elmdir: tәtbiqi informatikanın bölmәsidir

83 İKTİnformasiya vә kommunikasiya texnologiyaları elmi nәyi öyrәnir?

•

informasiya emalının sәmәrәli metodlarını
informasiyanın optimal dәyişdirilmәsi qaydalarını
informasiyanın sәmәrәli emalı vә ötürülmәsi üsullarını
informasiyanın sәmәrәli saxlanmasının tәşkili prinsiplәrini
informasiya proseslәrinin sәmәrәli tәşkili üsullarını

84 İnformasiya texnologiyası ilә kompüter texnologiyasının nә fәrqi var?
bunlar bir araya sığmayan anlayışlardır
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•

heç bir fәrqi yoxdur
ikinci birincidәn geniş anlayışdır
birinci ikincidәn geniş anlayışdır
bunlar sinonim anlayışlardır

85 İnformasiyanın hәcmi nә ilә ölçülür?

•

Giqobaytla
Kilobaytla
baytla
bitlә
Meqabaytla

86 İnformasiyanın miqdarı nә ilә ölçülür?

•

Giqobaytla
Kilobaytla
baytla
bitlә
Meqabaytla

87 Verilәn dedikdә, nә başa düşülür?

•

ötürülmәsi tәlәb olunan mәlumat
gәlәcәkdә istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulan mәlumat
baş vermiş hadisә barәdә gerçәk fakt
texniki vasitәlәrdә formal şәkildә tәsvir olunan (kodlaşdırılan) mәlumat
saxlanılması vacib olan mәlumat

88 İnformasiya...

•

istifadә edilmәk üçün ötürülәn verilәndir
istifadә edilmәk üçün saxlanmış mәlumatdır
emal edilmiş verilәnlәrdir
mәqsәdyönlü istifadә edilәn mәlumat vә biliklәrdir
istifadә edilmәk üçün әldә edilmiş bilikdir

89 Rәqәm hesablama maşınının әsas prinsirlәri kim tәrәfindәn işlәnmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:41:37)

•

hec biri
Blez Paskal
Q.V.Leybnis
Ç.Bebbic
Con fon Neyman

90 IV nәsil EHMlәrin әsas element bazası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:41:22)

•

elektron lampaları
böyük inteqral sxemlәr (BİS)
hec biri
çox böyük inteqral sxemlәr (ÇBİS)
yarımkeçiricilәr

91 III nәsil EHMlәrin element bazası nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:41:08)

•

hec biri
tranzistorlar
çox böyük inteqral sxemlәr (SBİS)
böyük inteqral sxemlәr (BİS)
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inteqral mikrosxemlәr

92 II nәsil EHMlәrin elektron bazası nәdәn tәşkil edilmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:40:53)

•

hec biri
inteqral sxemlәrdәn
yarımkeçiricilәrdәn
elektron lampalardan
böyük inteqral sxemlәrdәn (BİS)

93 I nәsil EHMlәrin element bazası nәdәn ibarәt olmuşdur? (Sürәt 22.12.2010 11:40:22)

•

hec biri
dişli çarxlardan
elektronvakuum lampalarından
tranzistorlardan
reledәn

94 Hesablama maşını üçün ilk proqramı kim yazmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:40:06)

•

hec biri
Hovard Ayken
Ada Lavleys
Ç.Bebbic
Pol Allen

95 EHMin müasir arxitekturasını ilk dәfә kim tәklif etmişdir? (Sürәt 22.12.2010 11:39:46)

•

hec biri
Ada Lavleys
Jorj Bul
Con fon Neyman
Norbert Viner

96 Ç.Bebbicin maşını, müasir kompüter vә insan beyni arasında ümumi emal xassәsi nәdir? (Sürәt
22.12.2010 11:35:41)

•

hec biri
sәs informasiyalarının emalı
mәtni informasiyaların emalı
әdәdi informasiyaların emalı
estetik informasiyaların emalı

97 Aşağıdakı cümlәdә bitlәrin sayını tәyin edir: *WORK * IN * THE* FIRM

•

1000
694
45
144
176

98 Bit nәdir?

•

İnformasiyanın әn kiçik ölçü vahidi
İnformasiyanın müqayisә vahidi
İnformasiyanın ötürülmәsi vahidi
İnformasiyanın saxnalılması vahidi
Hesablama üçün istifadә edilәn vahid
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99 2^40 bayta bәrabәr olan mәlumatın miqdar vahidi hansıdır?

•

Heç biri
1 Kbayt
1 Qbayt
1 Tbayt
1 Mbayt

100 Informasiyanı ölçmәk üçün әn minimal informasiya vahidi?

•

Gbayt
Kbayt
Bayt
Bit
Mbayt

101 İnformasiyanın tәsvir formaları hansılardır?

•

ilkin vә törәmә.
qrafiki, sәs, simvol;
mәtnsimvol;
yazılı vә şifahi;
qeydiyyatı vә yazılı olması;

102 İnformasiyanın qeyd edilmәsi vә vasitәlәri:

•

mәtn simvol, hәrf, işarә
mәtnsimvol, qrafika, say sistemi;
kodlaşdırma vә modulyasiya;
mәtnsimvol, qrafika, sәs, rәqәm;
rәqәm, hәrf, söz, elan

103 İnsan informasiyanı әn çox necә alır?

•

hec biri
oxumaqla;
eşitmәklә;
görmәklә;
hiss etmәklә.

104 İnformasiya nәdir?

•

obyektin yeri vә bilik
hadisә haqqında mәlumat
obyektin ölçüsü, verilәn
obyekt vә hadisәlәr haqqında әldә edilmiş mәlumat, bilik, verilәnlәr
xәbәr, obyektin xassәlәri

105 İnformasiya tәqdimatının bir formadan digәrinә keçiril¬mәsinә...

•

unifikasiya deyilir
aktlaşdırma deyilir
sortlaşdırma deyilir
kodlaşdırma deyilir
modifikasiya deyilir

106 Şennon düsturunda mümkün hallar ansamblı nәyi ifadә edir?
ötürmәnin ehtimallı xarakterli olmasını
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•

ötürmәnin baş tutmasının triviallıq şәrtini
ötürmәnin baş tutmasının qeyrimüәyyәnlik şәrtini
ötürmәnin hökmәn baş tutması şәrtini
ötürmәnin loqarifmik mahiyyәt daşımasını

107 İnformasiyanın әn kiçik ölçü vahidi nәyi ifadә edir?

•

ikidәn birin hasil edilmәsini
tәrәddüdün minimumunu
iki halın bir hala çevrilmәsini
qeyrimüәyyәnliyin minimumunu
iki trivial haldakı informasiyanın miqdarını

108 İnformasiya nәdir?

•

xәbrdә daşınan bilikdir
biliyin mahiyyәtidir
verilәnin mәzmunudur
mümkün halları bir hala çevirәndir
mәlumatda saxlanan bilikdir

109 İnformasiya hansı keyfiyyәtlәrә malik olmalıdır?

•

informasiya ucuz, gerçәk , aktual, tam vә dәqiq olmalıdır
informasiya faydalı, gerçәk , ucuz, tam vә dәqiq olmalıdır
informasiya faydalı, gerçәk , aktual, ucuz vә dәqiq olmalıdır
informasiya faydalı, gerçәk , aktual, tam vә dәqiq olmalıdır
informasiya faydalı, ucuz , aktual, tam vә dәqiq olmalıdır

110 İnformasiya mübadilәsi zamanı...

•

kodlaş¬dırma vә dekodlaşdırma baş verir
ikilik işarәlәr porsiyalaşdırılır
ikilik işarәlәrdәn kortejlәr düzәldilir
kompüterin bütün qurğuları sәfәrbәr olunur
iki kompüterin uyğunluğu yaradılır

111 24 hәrfdәn ibarәt әlifbanın 1 hәrfinin informasiya tutumu nә qәdәrdir?

•

16 bit
2 bit
5 bit
4 bit
8 bit

112 Mümkün halların sayı ilә informasiyanın miqdarı necә asılıdır?

•

eksponensial
funksional
korrelyativ
tәrsmütәnasib
düzmütәnasib

113 Mümkün halların ehtimalları özünü necә tәqdim edir?

•

bilik defisiti kimi
tәrәddüdün mәnbәyi kimi
qaydasızlıq ölçüsü kimi
namәlumluq dәrәcәsi kimi
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informasiya çatışmazlığı kimi

114 İnformasiyanın miqdarı ilә bilik arasında nә әlaqә var?

•

İnformasiya biliyin xammalıdır.
bilik mahiyyәtcә informasiyanın özüdür
bilik – artan informasiya miqdarı ilә artan qaydalar mәcmusudur
İnformasiyanın miqdarı ilә bilik arasında birbaşa әlaqә yoxdur
hadisәyә qәdәrki biliklә hadisәdәn sonrakı biliyin fәrqi informasiyadır

115 Kompüterdә...

•

emal prosesinin subyekti prosessor, obyekti operativ yaddaşdır
emal prosesinin subyekti prosessor, obyekti vinçesterdir
emal prosesinin subyekti proqram, obyekti verilәndir
emal prosesinin subyekti istifadәçi, obyekti fayldır
emal prosesinin subyekti insan, obyekti mәsәlәdir

116 ASCIIdә 031ә qәdәr kodlar nә üçün istifadә edilir

•

Hesab әmәllәri vә xüsusi işarәlәr üçün
İdarәetmә kodlar üçün
Әlifbanın baş hәrflәri üçün
Riyazi simvollar üçün
Xüsusi simvollar üçün

117 İnformasiyanın tәdqiqat aspektlәri:

•

fonetik, praqmatik, semantik
semantik, morfoloji, fonetik
semantik, sintaksis, praqmatik
sintaksis, qrammatik, fonetik
praqmatik, qrammatik, semantik

118 Arif informatikadan 50 bal yığdı cümlәsi neçә maşın sözüdür?

•

35
17
45
10
7

119 1 bayt ilә neçә simvolu kodlaşdırmaq mümkündür?

•

512
256
128
132
65536

120 İnformasiyanın strukturunu nә müәyyәn edir?

•

informasiyanin tәrkib vahidlәrinin qarsiliqli әlaqәsi;
informasiyanin dәyişmә sәrhәdi;
bayt, kilobayt, meqobayt, qiqabayt;
kodlaşdırmanın sәviyyәsi;
informasiyanin uzunluğu.

121 Klaviaturanın göstәrilәn düymәlәrindәn hansı funksional düymәdir ?
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•

Ctrl
Alt
Bask Spase
F2
Shift

122 Kompyuterin yaddaş sistemi aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

prosessorun daxilindәki yaddaş vә xarici yaddaş
registr yaddaş vә keş yaddaş
әmәli yaddaş vә keş yaddaş
dinamik vә statik yaddaş
reğistr yaddaşı, әmәli yaddaş, daimi yaddaş, keş yaddaş vә xarici yaddaş

123 3,5 düymlük disklәrin hәcmi nә qәdәrdir?

•

360 MB.
1,44 MB;
640 MB;
320 MB;
1,2 MB;

124 Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

8 saat.
1 sutka;
Kompüterin istismarı müddәtindә;
Kompüterin istismarı müddәtindә;
1 saat;
Hәmişәlik;

125 Fәrdi kompüterin qurğularının tam toplusu:

•

monitor, klaviatura, mouse, printer, skayner.
sistem bloku, monitor, klaviatura, mouse, periferiya qurğuları;
mikroprosessor, monitor, klaviatura, mouse;
әmәli yaddaş, mikroprosessor, keş yaddaş;
monitor, klaviatura, mouse, printer;

126 Fәrdi kompyuterin funksiyaları:

•

yaddaşdakı verilәni emal etmәk.
verilәni daxil etmәk, yaddaşdakı proqram әsasında onu çevirmәk vә nәticәni xaric etmәk;
mәlumatı, verilәni toplamaq, emal etmәk;
verilәni xaric etmәk, onu çevirmәk;
şәbәkәyә qoşulmaq, veb sәhifәlәri açmaq;

127 Kompüterin sürәtini xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

Prosessor
Klaviatura
Operativ yaddaşın hәcmi
Mәrtәbәlilik
Takt tezliyi

128 Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?
1 sutka
8 saat

•
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•

Kompüterin işçi vәziyyәtdә olduğu müddәtindә
1 saat
Hәmişәlik

129 İnformasiyanı müvәqqәti yadda saxlayan qurğu ?

•

Skaner.
Operativ yaddaş
Vinçester
Printer
Monitor

130 Printer nә üçündür?

•

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

131 Operativ yaddaşın әsas xüsusiyyәti

•

İnformasiyanı translyasiya edir.
İnformasiyanı müvәqqәti yadda saxlaya bilir
İnformasiyanı uzun müddәt yadda saxlaya bilir
İnformasiyanı digәr kompüterlәrә ötürmәyә xidmәt edir
Onun tutumu sonsuzdu

132 Verilәnlәri әks etdirәn qurğu hansıdır?

•

Printer
Monitor
Disket
Klaviatura
Vinçester

133 Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemindә tәsvir olunur?

•

16lıq
2lik
8lik
İxtiyari
10luq

134 Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

1 il müddәtinә
Kompüterin istismarı müddәtin
Uzun mәddәtә qeyri müәyyәn vaxta
Yarım il müddәtinә
5 il müddәtinә

135 Kompüter nәdir?

•

Oyun qurğusu
Elektron cәdvәllәrlә işlәmәk üçün qurğu
Mәtn yığmaq üçün qurğu
İnformasiyanın çevrilmәsini avtomatlaşdıran elektron qurğu
Hesablama qurğusu
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136 Monitor nә üçündür?

•

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

137 PLOTTER nәdir?

•

SETUP
Daxili yaddaş qurğusu
Hesab mәntiq qurğusu
müxtәlif sxemlәrin kağız üzәrindә çap edәn qurğu
Xarici yaddaş qurğusu

138 EHMlәrin nәsillәri necә müәyyәn olunur?

•

yaradılma tarixi vә yaddaş hәcminә görә
EHM yaradılarkәn tәtbiq olunan arxitektura ilә;
Operativ yaddaşının tutumu (hәcmi) ilә;
Element bazası, yaddaş hәcmi vә sürәti ilә;
EHMin yerinә yetirә bildiyi әmrlәrin sayı ilә;

139 EHM nәdir ?

•

informasiyanı çevirәn qurğu
informasiyanı daxil edәn vә saxlayan qurğu
informasiyanı ötürәn vә saxlayan qurğu
informasiya proseslәrini avtomatlaşdıran elektron qurğu
elektrik qurğu

140 Müasir komputerlәrin әsas arxitekturası kim tәrәfindәn verilib?

•

Şennon
Con Fon Neyman
Ada Avqusta
Leybnis
Paskal

141 İnformasiyanı uzunmüddәtli yadda saxlayan qurğu hansıdır?

•

Skaner
Monitor
Printer
Vinçester;
Operativ yaddaş

142 Klaviatura nә üçündür?

•

Kalkulyatoru әvәz edir
İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
İnformasiyanı emal etmәk üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün
İnformasiyanı çap etmәk üçün

143 Takt tezliyi nә ilә ölçülür?
Bit
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•

Piksellә
Meqabaytla
Meqa herslә
Meqa hers/san

144 Fәrdi kompüterin tәrkib hissәlәri(әsas qurğuları)

•

sistem bloku, sistem platası, monitor, printer, manipulyator.
sistem bloku, sistem platası, monitor, printer;
sistem bloku, printer, monitor, klaviatura, manipulyator;
sistem bloku, klaviatura, monitor, manipulyator(mauz);
sistem bloku, monitor, klaviatura, skaner, printer;

145 İlk Fәrdi kompüterin yaranma tarixi

•

1946
1981
1975
1974
1945

146 Dördüncü nәsil EHMlәr vә onların element bazası:

•

fotonlar
inteqral sxemlәr
yarımkeçirici tranzistorlar
böyük inteqral sxemlәr
lampalar

147 İkinci nәsil EHMlәr vә onların element bazası?

•

fotonlar
elektron lampalı ;
inteqral sxemli;
yarımkeçirici  tranzistorlu;
böyük inteqral sxemli;

148 Birinci nәsil EHMlәr vә onların element bazası ?

•

böyük inteqral sxemli vә lampalı.
yarımkeçirici  tranzistorlu
interqral sxemli;
elektron lampalı;
böyük inteqral sxemli;

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

•

Disket
Monitor
Operativ yaddaş
Prosessor
Vinçester

150 3,5 düymlük diskin şәrti adı nәdir?

•

A:,B:
C;E
Z;X
D;F
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heç biri düz deyil

151 Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddәtә yadda saxlanılır?

•

Kompüterin istismarı müddәtinә
Uzun mәddәtә qeyri müәyyәn vaxta
5 il myddәtinә
Yarım il müddәtinә
1 il müddәtinә

152 Fәrdi kompüterin әsas qurğuları hansılardır?

•

Maus, monitor, klaviatura
Sistem bloku, monitor, klaviatura
Printer, Disket
Monitor, maus, Printer
Sistem bloku, Skaner

153 Prosessor nә üçündür?

•

Proqramları daxil etmәk üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün;
İnformasiyanı emal etmәk vә digәr qurğuları idarә etmәk üçün;
İnformasiyanı toplamaq üçün;
Proqramları vә İnformasiyanı çap etmәk üçün.

154 Enter düymәsinin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir

•

rejimdәn çıxmaq
daxil etmәk
ekranı söndürmәk
qovluqları açmaq.
faylları açmaq.

155 Ekranda görünәn mәlumatları buferә köçürmәk üçün hansı düymәdәn istifadә edilir?

•

Enter
Shift
Caps Lock
Print Screen
heç biri düz deyil

156 Tәsvirin formalaşdırılması prinsipinә görә monitorlar

•

nazik ekranlı vә monoxrom
elektronşua borulu vә nazik ekranli
mayekristal vә plazma
elekronşua borulu, mayekristal, plazma
elektron şua vә LCD

157 Mikroprosesorun xarici qurğular ilә informasiya mübadilәsini hәyata keçirәn yuva?

•

Port
Drayver
Adapter
Şin
Kontroller

158 Kompyuterin iş seansına başlaması zamanı test proqramı harada yerlәşir?

•
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•

ROM
FDD
KEŞ
RAM
HDD

159 Skanerin funksiyası?

•

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

160 Printerin çap etmә sıxlığının ölçü vahidi?

•

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

161 Prosessor hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

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

162 Komputerә qoşulan periferik qurğuların uyğunluğu vә idarәsi üçün tәyin olunmuş elektron plata hansıdır

•

Şin
Plotter
Adapter
Strimer
Kontroller

163 Mikroprosesorun işlәmә sürәtini artırmağa imkan verәn yaddaş hansıdır?

•

ROM
RAM
FLӘŞ
BIOS
keş yaddaş

164 Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növlәri

•

әmәli yaddaş qurğusu vә BİOS
ROM, PROM, EROM
daxili vә xarici
sabit yaddaş vә SETUP
operativ yaddaş vә HDD

165 Qrafiki rejimdә Super VGAnin digәr monitorlardan fәrqlәndirәn әsas xüsüsuiyyәtlәr

•

video yaddaşla tәmin edilmәsi
imformasiya mübadilәsinin sürәtlәnmәsi
ekranda yerlәşәn nöqtәlәrin sayı vә ölçüsü
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ekranın ölçüsü
nöqtәnin ölçüsü

166 BİOS harada yerlәşir?

•

yarımdaimi yaddaşda;
daimi yaddaşda
diskdә;
operativ yaddaşda;
xarici yaddaşda;

167 Fәrdi kompyuterin keyfiyyәtini xarakterizә edәn aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әn başlıcası hesab
olunur?

•

eyni zamanda kompyuterә birlәşdirilә bilәn çıxış qurğularının sayı.
eyni zamanda kompyuterә birlәşdirilә bilәn daxiletmә qurğularının sayı;
kompyuterin elektrik enerjisinin miqdarı;inә yetirә bildiyi әmrlәr toplusu;
eyni zamanda kompyuterdә emal edilәn informasiyanın miqdarı;
kompyuterin istifadә etdiyi elektrik enerjisinin miqdarı;

168 Verilәnlәri uzun müddәt saxlayan yaddaş:

•

modem, disket.
keş yaddaş
mikrosxemlәr dәsti (cipset)
daimi yaddaş
әmәli (operativ) yaddaş

169 Kompüterlәrә qoşulan periferik qurğuların uyğunluğu vә idarәsi üçün tәyin olunmuş elektron plata :

•

Plotter
Skaner
Kontroller
Şin sistemi
Strimer

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

•

şlyüz.
transformator;
server;
modem;
prosessor;

171 Verilәnlәri müvәqqәti saxlamaq üçün istifadә olunan yaddas:

•

modem, flәş.
kompakt disklәr;
daimi yaddaş;
әmәli (operativ) yaddaş
mikrosxemlәr dәsti (cipset);

172 Riyazi vә mәntiqi әmәliyyatları yerinә yetirәn hansı qurğudur?

•

şinlәr.
daimi yaddaş;
әmәli yaddaş;
mikroposessor
sәrt disk;
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173 Fәrdi kompyuterin texniki avadanlıqları hansı termin ilә ifadә olunur?

•

HDD
Drivers
Hardward
Softward
Adapter

174 BİOS mikrosxemindә yerlәşәn proqramın әsas funksiyası:

•

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

175 Vinçesterin şәrti adı nәdir?

•

B
A
CDROM
C
F

176 Prosessor nә üçündür?

•

İnformasiyanı çap etmәk üçün
İnformasiyanı toplamaq üçün
İnformasiyanı daxil etmәk üçün
İnformasiyanı emal etmәk vә digәr qurğuları idarә etmәk üçün
Proqramları daxil etmәk üçün

177 Keşyaddaş nәdir?

•

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

178 Takt tezliyi nәdir?

•

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

179 Mikroprosessorların әsas parametrlәri hansılardır?

•

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

180 Ana (sistem) platanın üzәrindә kompüterin hansı komponentlәri yerlәşdirilmişdir?
mikroprosessor, mühafizә mikrosxemlәri, magistral (şin), şin nәzarәtçilәri, slotlar.
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•

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

181 Back Spase düymәsinin vәzifәsi nәdir?

•

rejimdәn çıxmaq.
kursordan sağ tәrәfdәki informasiyanı pozur
mәtni bölür.
kursordan sol tәrәfdәki informasiyanı pozur.
mәtnin daxil edilmәsinә imkn verir

182 Kompüterin sistem blokunun әsas elementlәri?

•

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

183 Con Fon Neymana görә EHMin tәrkibinә daxil olmayan qurğu

•

Operativ qurğusu
Xarici yaddaş qurğusu
hesab –mәntiq qurğusu
Kommunikasiya qurğusu
İdarәedici qurğusu

184 Analoq kodlaşdırmasını reallaşdıran texniki sistem hansıdır?

•

hec biri
rәqәmlәri qәbul edәn vә ötürәn qurğular
radiosiqnalları qәbul edәn vә ötürәn qurğular
elektrik siqnallarını qәbul edәn vә ötürәn qurğular
elektron informasiyaları qәbul edәn qurğular

185 Aşağıda iki kodlaşdırma sxemi verilmişdir. Onları tapın.

•

hec biri
rәqәm kodlaşdırılması, qrafiki kodlaşdırma
yazı kodlaşdırılması, mәtn kodlaşdırılması
analoq kodlaşdırılması,cedvel kodlasmasi
elementar kodlaşdırma, mürәkkәb kodlaşdırma

186 әn böyük informasiya tutumu hansı fayldadır?

•

hec biri
1 dәqiqәlik audioklipdә
100x100 ölçüdә ağqara şәkildә
1 sәhifә mәtndә
1 dәqiqәlik videokliplәr

187 RGB sistemi nәyin kodlaşdırılması üçündür? )

•

hec biri
qrafiki informasiyanın
әdәdi informasiyanın
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mәtni informasiyanın
sәs informasiyasının

188 İnformasiyanın tәdqiqat aspektlәri:

•

praqmatik, qrammatik, semantik
sintaksis, qrammatik, fonetik
semantik, morfoloji, fonetik
semantik, sintaksis, praqmatik
fonetik, praqmatik, semantik

189 İnformasiyanın strukturunu nә müәyyәn edir?

•

informasiyanin uzunluğu.
bayt, kilobayt, meqobayt, qiqabayt;
kodlaşdırmanın sәviyyәsi;
informasiyanin tәrkib vahidlәrinin qarsiliqli әlaqәsi;
informasiyanin dәyişmә sәrhәdi;

190 ASCIIdә 031ә qәdәr kodlar nә üçün istifadә edilir

•

Әlifbanın baş hәrflәri üçün
Hesab әmәllәri vә xüsusi işarәlәr üçün
Xüsusi simvollar üçün
İdarәetmә kodlar üçün
Riyazi simvollar üçün

191 Arif informatikadan 50 bal yığdı cümlәsi neçә maşın sözüdür?

•

10
7
35
17
45

192 1 bayt ilә neçә simvolu kodlaşdırmaq mümkündür?

•

256
65536
132
128
512

193 Kodlaşdırma metodu nәdir?

•

hec biri
yazının informasiya elementlәri ilә verilәnlәr elementi arasında uyğunluqdur
raqam verilәnlәrinin analoq siqnallarına çevrilmәsidir
verilәnlәrin şәrti simvollarla ifadә edilmәsidir
rәqәm vә analoq verilәnlәrinin mәcmuudur

194 İlk kodlaşdırma sisteminin kim ixtira etmişdir?

•

hec biri
V.Bodo
S.Morze
F. Bekon
K.Murrey
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195 UTF8 kodlaşdırma sistemindә 16 bit kod şәrq dillәri simvolları üçün neçә baytla ifadә edilir?

•

hec biri
3 baytla
4 baytla
2 baytla
5 baytla

196 Tәsvirlәrin kodlaşdırılması modelindәn ikisi aşağıada verilir. Onları tapın.

•

hec biri
Fayl modeli, qrafikmodeli
mәtn modeli, vektor odeli
rast modeli, 3D modeli
Cümlә modeli, ifadә modeli

197 Latın әlifbasının neçә müxtәlif kodirovkası vardır?

•

hec biri
bir (MS Windows)
üç (MS DOS, Windows, Macintosh)
iki (MS DOS, Windows)
beş (MS DOS, Windows, Macintosh, KOU8, İSO)

198 Hansı kod sistemi UNİX әmәliyyat sisteminin idarәsi altında işlәyir?

•

hec biri
Unikode kodlaşdırma sxemi
KOU8p kodlaşdırma sxemi
Morze kodu
Windows 25 kodlaşdırma sistemi

199 Bunlardan hansı kodlaşdırma sistemi deyil?

•

hec biri
Morrey sistemi
Bodo sistemi
Morze sistemi
Simon sistemi

200 Bit nәdir?

•

hec biri
mәntiqi elementdir
proqramlaşdırma dilinin konstantıdır
alqoritm elementidir
informasiyanin minimal vahididir

201 Bir mәrtәbәli 2lik әdәddә nә qәdәr informasiya kәmiyyәti vardır?

•

3 bit
4 bit
1 bit
1 bayt

202 İnformasiya sistemi ilә informasiya texnologiyasının nә fәrqi var?
hәr ikisi mәsәlә hәlli üçündür
informasiya sistemi informasiya texnologiyasının sinonimidir
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•

bunlar eyni mәnalı anlayışlardır
hәr ikisi verilәnlәrin emalına әsaslanır
sistem quruluşa malikdir, texnologiya әmәllәr sırasıdır

203 İnformasiya texnologiyasının reallaşması üçün mühit nәdir?

•

2lik say sistemi
hesablama sistemi
informasiya sistemi
fәrdi kompüter
kompüter şәbәkәsi

204 Yeni informasiya texnologiyasının 3 әsas prinsipi hansılardır?

•

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

205 Yeni informasiya texnologiyasının yeniliyi nәdәdir?

•

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

206 Yeni informasiya texnologiyasının tәmәlindә hansı texnika durur?

•

hec biri
server
maynfreym
xostmaşın
fәrdi kompüter

207 İnformasiya texnologiyası insandan nәlәri tәlәb edir?

•

layihәlәşdirmә biliyi, tәşkilatçılıq qabiliyyәti, tәhlil ustalığı
qәrar qәbul etmәk bacarığı, proqramçı sәriştәsi
peşәkarlıq, zehni itilik, fiziki dözümlülük
alqoritmik mәdәniyyәt, davranış norması, fiziki dözüm
proqramlaşdırma bacarığı, tәhlil ustalığı

208 İnformasiya proseslәrinin optimallıq kriterisi nәdir?

•

aktuallıq, müәyyәnlik, determinlik, yenilik
mәqamlılıq, gerçәklik, dәqiqlik, tamlıq, etibarlılıq
dәqiqlik, birmәnalılıq, sәlislik, etibarlılıq
mәqamlılıq, mükәmmәllik, sәlislik, gerçәklik
etibarlılıq, mükәmmәllik, dayanıqlılıq, gerçәklik

209 İnformasiya proseslәrini kim idarә edir?

•

qәrar qәbul edәn şәxs
inzibatçı
proqramçı
layihәlәşdirici
modellәşdirici
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210 Verilәnlәrin emal proseslәri hansı әlamәtә görә fәrqlәndirilir?

•

ötürmә texnikasına görә
verilәnin növünә görә
informasiyanın quruluşuna görә
informasiyanın istifadә yerinә görә
mövzu sahәsinә görә

211 Emal prosesinin vasitәlәri nәlәrdir?

•

prosessor, operativ vә varici yaddaş qurğuları
informasiyanın dәyişdirilmәsi, ötürülmәsi, istehlakı
aparat, proqram vә aparatproqram vasitәlәri
verilәn, elektrik, maqnit, lazer, elektromaqnit
verilәnin tәşkili, axtarışı, redaktәsi, tәqdimatı

212 İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdir?

•

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

213 İnformasiya texnologiyasının emal obyekti nәdir?

•

16lıq әdәd
verilәn
2lik rәqәm
2lik әdәd
8lik әdәd

214 İnformasiyanın saxlanması prosesi hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

•

lazer diski, audiovideo disklәr, CDlәr, modemlәr vә s. ilә
maqnit, ferromaqnit, optik prinsiplәrlә işlәyәn yaddaş qurğuları ilә
kağız, perfokart, perfolent, maqnit lenti, modem vә s. ilә
vinçester, diskovod, CDROM, DVDROM, drayver, utilit vә s. ilә
maqnit diski, maqnit lenti, adapter, kontroller vә s. ilә

215 İnformasiyanın ötürülmәsi prosesi hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

•

poçt, telefon, teleqraf, faks, email vә s. vasitәlәrlә
kabel, telefon, teleqraf, peyk vә s. vasitәlәrlә
şifahi, yazılı mәtn, rәsm, xәritә vә s. vasitәlәrlә
hava, su, naqil, kağız vә s. vasitәlәrlә
kuryer, teleqraf, poçt, faks, elektron poçt vә s. vasitәlәrlә

216 İnformasiyanın yığılması prosesi hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

•

klaviatura, skaner, mış, flәşkart vә s. vasitәlәrlә
sayğaclar, tәrәzilәr, ölçü cihazları vә s. vasitәlәrlә
sorğu, araşdırma, tәhlil, oxu vә s. vasitәlәrlә
audiovideo disklәrlә, flәşkartlarla, vinçesterlәrlә vә s.
klaviatura, modem, mış, skaner, flәşkart vә s. vasitәlәrlә

217 İnformasiya proseslәri dedikdә, nәlәr nәzәrdә tutulur?
yığılma, kodlaşdırma, dәyişdirmә, dekodlaşdırma vә tәqdimetmә
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•

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

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

•

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

219 İnformasiya miqdarının әn kiçik vә әn böyük ölçü vahidi hansılardır?

•

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

220 Bir neçә istifadәçinin bir EHMdә eyni vaxtda, paralel işlәnmәsinә imkan verәn maşınlar hansı nәslә
mәnsubdur? (Sürәt 22.12.2010 11:44:40)

•

hec biri
I nәslә
II nәslә
IV nәslә
III nәslә

221 Böyük inteqral sxem nәdir? (Sürәt 22.12.2010 11:44:18)

•

hec biri
bir platada yerlәşәn tranzistorlardır
onlarla, yüzlәrlә mәntiqi element yerlәşәn kremli kristalıdır
EHM üçün proqram naborudur
müxtәlif funksiyaları yerinә yetirәn lampalar dәstidir

222 Hansı nәsil EHMlәr üçün EHM operatoru ixtisası tәlәb olunmuşdur? (Sürәt 22.12.2010 11:44:04)

•

II nәsil üçün
III nәsil üçün
IV nәsil üçün
hec biri
I nәsil üçün

223 İlk әmәliyyat sistemlәri ilk dәfә hansı nәsil EHMlәrdә yaradılmışdır? (Sürәt 22.12.2010 11:43:51)

•

hec biri
I nәsildә
II nәsildә
III nәsildә
IV nәsildә

224 İnformatikada informasiyanın hansı növlәri var?

•

Tam vә natamam
Analoq vә rәqәm
Obyektiv vә subyektiv
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Doğru vә yalan
Etibarlı vә hәqiqi

225 Arif informatikadan 50 bal yığdı. cümlәsi neçә baytdır?

•

33
35
60
58
31

226 İnformasiyanın әsas xassәlәri?

•

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

227 Arxitektura...

•

daim tәkmillәşdirmә tәlәb edәn struktur sxemidir
kompüterin quruluş sxemidir
kompüterin tәrkib elementlәrinin yerlәşmә qaydasıdır
qurğular, әlaqәlәr vә әlaqәlәrin qurulması qaydaları çoxluğudur
dәyişdirilmәsinә icazә verilmәyәn qaydalar sistemidir

228 Müasir fәrdi kompüter¬lәrin arxitekturası...

•

magistralmodel prinsipinә әsaslanır
açıq sistem prinsipinә әsaslanır
qapalı sistem prinsipinә әsaslanır
magistralmodul prinsipinә әsaslanır
marşrutmodul prinsipinә әsaslanır

229 Super kompüter...

•

ӘS üçün vahid bütöv maşın kimi tәsәvvür olunan maşınlar sistemidir
ӘS üçün vahid bütöv maşın kimi tәsәvvür olunan hesablayıcı şәbәkәdir
ӘS üçün vahid bütöv maşın kimi tәsәvvür olunan maynfreymlәr sistemidir
ӘS üçün vahid bütöv maşın kimi tәsәvvür olunan şәbәkәlәr şәbәkәsidir
ӘS üçün vahid bütöv maşın kimi tәsәvvür olunan maşınlar şәbәkәsidir

230 Maynfreym...

•

xüsusi tәyinatlı, çox güclü, çoxmaşınlı hesablayıcı sistemdir
xüsusi tәyinatlı, çox güclü, çoxmaşınlı hesablayıcı serverdir
universal, çox güclü, super hesablayıcı sistemdir
ümumi tәyinatlı, universal, çoxmaşınlı hesablayıcı serverdir
ümumi tәyinatlı, çox güclü, çoxmaşınlı hesablayıcı sistemdir

231 Fәrdi kompüter...

•

piko kompüterdir
super kompüterdir
iri kompüterdir
mini kompüterdir
mikro kompüterdir
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232 Flashyaddaş nәdir?

•

kompüterdәn asılı olmayan yaddaş növüdür
enerjidәn asılı olmayan yaddaş növüdür
enerjidәn asılı olan yaddaş növüdür
elektromaqnit mahiyyәtli yaddaş növüdür
kompüterdәn asılı olan yaddaş növüdür

233 İnformasiyanı...

•

saxlayan qurğuya qoruyucu deyilir
saxlayan qurğuya daşıyıcı deyilir
saxlayan qurğuya toplayıcı deyilir
saxlayan qurğuya yığıcı deyilir
saxlayan qurğuya ötürücü deyilir

234 İnformasiyanı...

•

yazıb oxuyan qurğuya proiqrıvatel deyilir
yazıb oxuyan qurğuya yığıcı deyilir
yazıb oxuyan qurğuya sәslәndirici deyilir
yazıb oxuyan qurğuya daşıyıcı deyilir
yazıb oxuyan qurğuya pleyer deyilir

235 Kompüterin işi...

•

planlaşdırılmış әmәliyyatlar ardıcıllığından ibarәtdir
elementar әmәliyyatlar ardıcıllığından ibarәtdir
avtomatlaşdırılmış işdir
sonsuz avtomat işidir
düşünülmüş әmәliyyatlar ardıcıllığından ibarәtdir

236 Kompüterdә...

•

verilәnlәrә müdaxilә vә müraciәt edilmәsi ayrıayrı qurğularda icra edilir
verilәnlәrin saxlanması vә emalı ayrıayrı qurğularda icra edilir
verilәnlәrin işlәnmәsi vә emalı ayrıayrı qurğularda icra edilir
verilәnlәrin dәyişdirilmәsi vә emalı ayrıayrı qurğularda icra edilir
verilәnlәrin saxlanması vә qorunması ayrıayrı qurğularda icra edilir

237 Kompüterdә...

•

әdәdi, mәtni vә mәntiqi verilәnlәr birgә emal edilmir
әdәdi, mәtni vә mәntiqi verilәnlәr fәrqlәndirilir
әdәdi, mәtni vә mәntiqi verilәnlәr fәrqlәndirilmir
әdәdi, mәtni vә mәntiqi verilәnlәr bir standarta gәtirilir
әdәdi, mәtni vә mәntiqi verilәnlәr birgә emal edilir

238 İnformasiya...

•

kompüter yaddaşında relelәr zәnciri şәklindә saxlanır
kompüter yaddaşında rәqәm formasında saxlanır
kompüter yaddaşında elektromaqnit bağlantıları şәklindә saxlanır
kompüter yaddaşında maqnit qabarcıqları şәklindә saxlanır
kompüter yaddaşında triqqer düyünlәri şәklindә saxlanır

239 Kompüter...
ixtiyarı alqoritmi icra edә bilәn avtomatik emaledici qurğudur

•
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•

ixtiyarı alqoritmi icra edә bilәn universal hesab¬layıcı qurğudur
ixtiyari mәsәlәni hәll edә bilәn qurğudur
ixtiyari hesablamanı apara bilәn qurğudur
ixtiyarı alqoritmi icra edә bilәn universal emaledici qurğudur

240 Kompüter niyә 2lik say sistemi ilә işlәyir?

•

çünki әn ucuz texniki element yalnız iki vәziyyәtdә ola bilәndir
çünki әn yüksәk etibarlı texniki element yalnız iki vәziyyәtdә ola bilәndir
çünki 2lik әddәdlәri yadda saxlamaq daha asandır
çünki 2lik say sistemi daha sadәdir
çünki әn mәhsuldar texniki element yalnız iki vәziyyәtdә ola bilәndir

241 1 meqahers neçә taktdır?

•

saniyәdә 10 milyon
saniyәdә 1 milyon
dәqiqәdә 100 milyon
saatda 10 milyard
dәqiqәdә 1 milyard

242 Kompüterә informasiya daxil edәn periferiya qurğularına...

•

klaviatura, mış, trekbol, coystik, adapter, dicitayzer vә s aiddir
klaviatura, mış, trekbol, coystik, skaner, dicitayzer vә s aiddir
klaviatura, mış, trekbol, coystik, skaner, adapter vә s aiddir
klaviatura, mış, trekbol, coystik, modem, adapter vә s aiddir
klaviatura, mış, trekbol, coystik, modem, dicitayzer vә s aiddir

243 Operativ yaddaş...

•

mikroçiplәr sırasından ibarәtdir
triggerlәr sırasından ibarәtdir
kondensatorlar sırasından ibarәtdir
relelәr sırasından ibarәtdir
mikrosxemlәr sırasından ibarәtdir

244 İnterfeysin reallaşdırdığı qayda nә adlanır?

•

standart
protokol
mübadilә
ünsiyyәt
ssenari

245 Maşındaxili sistem interfeysi dedikdә,...

•

kompüter qurğularının standart fәaliyyyәt qaydaları nәzәrdә tutulur
kompüter bloklarını birlәşdirәn rabitә sistemi nәzәrdә tutulur
kompüter qurğularının әlaqәli fәaliyyyәti qaydaları nәzәrdә tutulur
kompüter qurğularının birgә fәaliyyyәti qaydaları nәzәrdә tutulur
kompüter qurğularının vahid idarәetmә qaydaları nәzәrdә tutulur

246 İkilik say sistemindә verilmiş 1101 әdәdi onluq say sistemindәki hansı iki әdәdin cәmini göstәrir?

•

11 vә 5
3 vә 1;
1100 vә 1;
7 vә 6;
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247 Onluq say sistemindә 26 әdәdi 16lıq say sistemindә neçәyә bәrabәrdir?

•

1010
110;
1A;
10;

248 Onaltılıq say sistemindә neçә rәqәm var?

•

17
16;
15;
10;

249 Onaltılıq say sistemindә hansı hәriflәrdәn istifadә olunur?

•

A,K,X,M,K,U
A,B,S,U,K,M
A,B,C,D,E,F
A,K,S,D,E,X

250 Onaltılıq say sistemindә A nәyә bәrabәrdir? (

•

10
65;
12;
16;

251 Neçә tip say sistemi vardır?

•

ardıcıl vә paralel
mövqeli vә mövqesiz
böyük vә kiçik
şәrti vә şәrtsiz

252 Mövqeli say sistemlәrini tapın.

•

ikilik, beşlik
onluq, yüzlük
onaltılıq, iyirmilik
ikilik, sәkkizlik

253 Kompüter informasiyanı hansı formada emal edir?

•

söz formasında
mәntiqi formada
kodlaşdırılmış formada
mәtni formada

254 İnformasiyanın minimal vahidi nәdir?

•

kilobit
bit
kilobayt
bayt

255 Bir bayt nәyә bәrabәrdir?

•

8 bit
7 bit
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10 bit
9 bit

256 Bir Kilobayt neçә baytdır

•

64
32
1000
1024
2048

257 Bir bayt neçә bitdir?

•

4
16
32
8
2

258 Say sistemlәrinin hansı növlәri mövcüddur?

•

2lik, 8lik, 10luq, 16lıq
2lik vә 10luq
2lik, 8lik, 16lıq
Mövgeli vә mövgesiz
Rum rәqәmlәri vә 10luq

259 16lıq say sistemindә neçә rәqәm var?

•

heç biri
16
15
10
9

260 8lik say sistemindә axırıncı rәqәm hansıdır?

•

9
6
8
7
heç biri

261 Hansı münasibәt doğrudur?

•

16(10) ≤ 10(16)
16(10) >10(16)
16 (10) < 10(16)
16(10)= 10(16)

262 Say sistemi nәdir?

•

hesablama әmrlәridir
funksiyalar sistemidir
riyazi modeldir
sayı miqdar bildirmәk vә tәsvir etmәk üçün istifadә olunan işarәlәr vә üsullar toplusudur

263 Kompüter nә üçün 2lik say sistemindә işlәyir?
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•

çünki yalnız 2lik say sistemi ilә işlәmәk mümkündür;
çünki yalnız iki vәziyyәtdә ola bilәn mәntiqi elementlәrdn qurulmuşdur
çünki 2lik say sistemindә hesablamaq asandır
çünçki 2likdәn 8liyә vә 16lığa keçmәk asandır
çünki yalnız iki vәziyyәtdә ola bilәn fiziki elementlәrdәn qurulmuşdur

264 43 vә 8 әdәdlәrinin cәmini 2lik say sistemindә göstәrin.

•

10111
51;
438
110011;

265 Manipulyator mouse nәdir?

•

mәlumatı tәsvir edәn qurğudur
mәlumatı xaric edәn qurğudur
mәlumatı daxil edәn qurğudur
mәlumatı saxlayan qurğudur
mәlumatı skan edәn qurğudur

266 Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemindә tәsvir olunur?

•

8lik
2lik
İxtiyari
16lıq
10luq

267 Onaltılıq say sistemindә A1F onluq say sistemindә nәyә bәrabәrdir?

•

2121(10)
2591(10)
2620(10)
242(10)

268 777 hansı say sisteminin әn böyük әdәdidir?

•

8lik
mövqeli
10luq
16lıq
2lik

269 Akselorator hansı funksiyanı yerinә yetirir? (Sürәt 22.12.2010 12:21:13)

•

informasiya axtarışı emal edir
mәtni informasiyaları emal edir
müәyyәn sayda qrafiki әmәliyatları yerinә yetirir
qrafiki informasiyaları yaddaşdan çağırır

270 Qurğulardan hansı informasiya mübadilәsindә әn az sürәtә malikdir? (Sürәt 22.12.2010 12:20:51)

•

sәrt disk
CDROM disk
çevik disk üçün disk tutucusu
әmәli yaddaşın mikrosxemi

271 İBM PC platformalı kompüterlәr hansı tip prosessorları istifadә edir? (Sürәt 22.12.2010 12:20:39)

•
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•

CL9C prosessorları
RİSC prosessorları
İNTELL prosessorları
CD9C prosessorları

272 İnformasiya ikilik say sisteminә vә әksinә necә çevrilir

•

İstifadәçi tәrәfindәn
Avtomatik olaraq
Xüsusi lüğәtlәr vasitәsilә
Disklәr vasitәsilә
Monitor tәrәfindәn

273 Kompüterin hesabi әsasını nә tәşkil edir?

•

2lik, 8lik. 10luq vә 16lıq say sistemlәrindә hesab әmәllәri ;
2lik say sistemindә cәmlәmә;
2lik say sistemindә hesab әmәllәri;
2lik, 8lik vә 16 –lıq say sistemlәrindә hesab әmәllәri ;
2lik, 8lik. 10luq vә 16lıq say sistemlәrindә hesab әmәllәri ;

274 Say sisteminin әsası dedikdә nә başa düşülür?

•

Mәntiqi hesab әmәllәrinin aparılması
Say sestemindә olan simvolların ( rәqәmәrin) sayı
Kompüterlәrin texniki qurğulaın işlәmә prinsipi
Fәrdi kompüterlәrin iş prinsipi
Say sisteminin müxtәlifliyi

275 Lazer printerindә tәsviri almaq üçün hansı prinsipdәn istifadә edilir? (Sürәt 22.12.2010 12:21:42)

•

elektroqrafik
optik
termoqrafik
fotoqrafik

276 Keş yaddaş nәdir? (Sürәt 22.12.2010 12:21:26)

•

prosessorun özәk hıssәsinin tezliyidir
prosessorda bufer sahәsinin yaradılmasıdır
virtual yaddaşın tәşkilidir
ana platada boş sahәnin yaradılmasıdır

277 Alqoritm sözü haradan götürülüb?

•

Mәhәmmәd ӘlXörәzm
Mehdi ӘlXörәzm
Rәşid ӘlXörәzm
Musa ӘlXörәzm
Nәsәn ӘlXörәzm

278 Alqoritmin qrafik tәsviri necә adlanır?

•

bloksxem
düsturlar ardıcıllığı
cәdvәl
sözlәrlә tәsvir
qraf
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279 Alqoritmin әsas tiplәri hansı variantda verilmişdir?

•

Xәtti,budaqlanan, mürәkkәb
Xәtti, budaqlanan, sadalanan
Xәtti, qeyrixәtti
Xәtti, budaqlanan, sadә
Xәtti,budaqlanan, dövri

280 Alqoriitmin tәsvir vasitәlәri

•

Bloksxem vә tәbii dildә
Blok sxem vә alqoritmik dildә
Tәbii danışıq dilindә, bloksxem, alqoritmik dildә
Alqoritmik dildә vә tәbii danışıq
Bloksxem, tәbii dildә, hesabmәntiq

281 Alqoritm nәdir?

•

Verilәn mәsәlәnin hәlli üçün şәrtlәrin yoxlanılmasıdır
Verilәn mәsәlәnin hәlli üçün yerinә yetirilәn әmәliyyatların sonlu ardıcıllığıdır
Verilәn mәsәlәrin hәlli üçün onun hәll edilmәsi qaydasının tapılmasıdır
Verilәn mәsәlәrin hәlli üçün әlverişli variantın tapılmasıdıdır
Verilәn mәsәlәnin hәlli üçün optimal hәllin tapılmasıdır

282 Alqoritm latın sözü olub ........ demәkdir

•

Hesablama
Qaydaqanun
Mәlumat
Ardıcıllıq
Әmәlyatlar ardıcılıqı

283 Naqilsiz klaviaturanın tәsir dairәsi neçә metrdir?

•

15 metr
10 metr
1 metr
2 metr
20 metr

284 Akustik sistemdәn kompüterlәrdә nә mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

karlar üçün musiqi sәslәndirmәk üçün
musiqiyә aid olan not yazılarında düzәliş aparmaq
musiqi bәstәlәmәk vә hәmin musiqiyә qulaq asmaq
musiqiyә qulaq asmaq, sәs kartının kömәyi ilә danışığı sәslәndirmәk
zәif görmә qabiliyyәtli insanların sәsini güclәndirmәk

285 Akustik sistemdә sәsin gücü hansı parametr ilә ölçülür?

•

deltabil ilә
qışqırtı ilә
detsibel ilә
volt ilә
detabel ilә

286 İstifadәçi әn çox hansı firmaların istehsal etdiklәri UPSlәrә üstünlük verir?
Lipton, Powercom, OMEQA
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•

Lipton, PowerABBA
Ipton, Power Point, ABBA
Ippon, Powercom, APS
Ipson, Powercom, APKO

287 Istehsalçı firma qida mәnbәyindә istifadә olunan sәrinkeşi adәtәn sistem blokunun hansı hissәsindә
yerlәşdirir?

•
288

bloku soyutmaq kompüterin işinә maneçilik edir
ümumiyyәtlә blokda sәrinkeşdәn istifadә edilmir
adәtәn blokun xarici hissәsindә
adәtәn blokun daxili hissәsindә
blokda sәrinkeş әvzinә soyuducudan istifadә edilir
[yeni cavab]

•
289 Kompüterә qoşulan periferiya qurğularına hansı qurğular aiddir?

•

heç biri aid deyil
klaviatura, mikroprosessor, keşyaddaş vә s.
printerlәr, skanerlәr, trekbollar vә s
daxil/xaric etmә qurğusu, xarici yığıcılar, әlaqә adapterlәri vә s.
ana lövhә, qida bloku vә s.

290 Joystik sözü azәrbaycan dilinә necә tәrcümә olunur?

•

Joy – stabil, stick – hәrәkәt edәn
Joy – sevinc, stick ağac
Joy – irәli, stick – dairәvi
Joy – hәrәkәt, stick  masa
Joy – geri, stick – ziqzaq

291 Mouseun üzәrindәki fırlanan diyircәk ingliscә necә adlanır?

•

skeriya
skrettinq
skrollinq
skorıy
skretap

292 Son zamanlar hansı tip klaviaturadan istifadә daha populyardır?

•

lazer
düymәsiz
sarı şüalı
naqilsiz
mavi şüalı

293 Klaviaturaya verilәn gәrginliyin qiymәti nә qәdәrdir?

•

+5 Volt
+3 Volt
+2 Volt
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+1 Volt
+4 Volt

294 Müasir dövrdә hansı tip klaviaturadan istifadә etmәk mәslәhәtdir?

•

qarmaq tipli
membran tipli
infraqırmızı işıq tipli
lazer tipli
titrәyәn tipli

295 Klaviatura üzәrindәki hansı düymәlәrin sıxılması indekatorların yanması ilә müşahidә olunur?

•

Esc, F9, Alt Gr
Ctrl, Home, End
Shift, Alt, Probel
Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock
PgUp, PgDn, F5

296 Qida mәnbәyindә istifadә olunan sәrinkeş sistem blokunun hansı hissәsindә yerlәşir?

•

bloku soyutmaqdan ötrü buz parçalarından istifadә olunur
ümumiyyәtlә blokda sәrinkeş yoxdur
xaricindә
daxilindә
blokda sәrinkeş әvzinә soyuducudan istifadә edilir

297 Hansı firmaların istehsal etdiklәri UPSlәr daha populyardır?

•

Lipton, Powercom, OMEQA
Lipton, PowerABBA
Ipton, Power Point, ABBA
Ippon, Powercom, APS
Ipson, Powercom, APKO

298 Kompüterlә yanaşı istifadә olunan printeri UPS –ә qoşmaq mәslәhәtdirmi?

•

mәslәhәt deyil
mәslәhәtdir
kompüterin markasına fikir vermәk lazımdır
kompüterin istehsal tarixinә diqqәt yetirilmәlidir
kompüteri istehsal edәn firmanın adına fikir verilmәlidir

299 UPS qurğusunu seçәrkәn hansı parametrә diqqәt yetirmәk lazımdır?

•

qurğunun rәnginә
qurğunun gücünә
qurğunun ölçüsünә
qurğunun qiymәtinә
qurğunun növünә

300 Kompüterin etibarlı işlәmәsini tәmin etmәk üçün (şәbәkәdәn gәrginlik kәsildikdә) hansı qurğudan
istifadә mәslәhәtdir?

•

PPS –dәn
UPS –dәn
UPP –dәn
PUS dan
UPU –dan
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301 Optik Mouseda yerdәyişmә dәqiqliyi nә qәdәrdir?

•

8 dpi
800 dpi
8000 dpi
80 dpi
0,8 dpi

302 İlk dәfә istehsal olunan hansı kompüterdә Mousedan istifadә edilmişdir?

•

RADO adlı fәrdi kompüterdә
Macintosh adlı fәrdi kompüterdә
IBM adlı fәrdi kompüterdә
Nexus adlı fәrdi kompüterdә
Aplle adlı fәrdi kompüredә

303 İstifadәçinin Mousedan istifadәsi neçәnci ilә istifadә edir?

•

1983cü ilә
1981ci ilә
1980cı ilә
1982ci ilә
1984cü ilә

304 Klaviatura vә kompüterin klaviatura portu arasındakı әlaqә neçә naqilli kabel vasitәsilә hәyata keçiriılir?

•

40
4
0,4
4000
400

305 Naqilsiz klaviatura hansı diapazonda işlәyir?

•

heç birindә işlәmir
ya infraqırmızı ya da radiodalğa diapazonunda
ya unfrasarı, ya da teledalğa diapazonunda
ya infraqara, ya da radiodalğa diapazonunda
ya inframavi, ya da teledalğa diapazonunda

306 Periferiya qurğularının kompüterә qoşulması onun nәyini müәyyәn edir?

•

kompüterin hec bir parametrini müәyyәn etmir
kompüterin texniki xarakteristikalarını vә ondan istifadә imkanlarını
kompüterin texniki ölçülәrini vә onların dәyişdirilmә imkanlarını
kompüterin texniki vәziyyәtini vә onların sazlanmasını
kompüterә texniki xidmәti vә ona qulluq edәnlәrin imkanlarını

307 Diqitayzer şәkillәri nәyin kömәyilә kompüterә daxil edir?

•

bilavasitә әlin kömәyilә
bilavasutә barmaqların komәyilә
bilavasitә karandaşın kömәyilә
heç bir iş görmür
bilavasitә gözün kömәyilә

308 Diqitayzer (planşet) nә mәqsәd üçün istifadә olunur?
hazır tәsviri çәkmәk üçün

•
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•

hazır tәsviri rәqәm formasına çevirmәk üçün
hazır tәsviri söz formasina çevirmәk üçün
hazır tәsviri tәsvir formasına çevirmәk üçün
hazır tәsviri pozmaq üçün

309 Kompüter istehsalında sistem blokunun neçә variantından istifadә olunur?

•

2 variant
3 variant
4 variant
5 variant
1 variant

310 Sistem blokun daxilindә yerlәşәn qurğularda temperaturu stabil saxlamaq üçün hansı qurğudan istifadә
edilir?

•

soyuducudan
sәrinkeşdәn
ayırıcıdan
bәrkidicidәn
qızdırıcıdan

311 Kompüterlәrdә Windows 95 әmәliyyat sistemi istifadә olunduqdan sonra klaviatura üzәrindәki düymәlәr
sayı neçәdәn neçәyә dәyişdi?

•

101dәn 102yә qәdәr artdı
101dәn 120yә qәdәr artdı
101dәn 121ә qәdәr artdı
101dәn 110a qәdәr artdı
101dәn 104/105ә qәdәr artdı

312 Trekbol ingilis sözüdür, azәrbaycanca nә demәkdir?

•

qarışdırma
tullanma
yerdәyişmә
sürüşmә
alışma

313 Kursor ekranda nәyin kömәyilә hәrәkәt edir?

•

üfürmәklә
ümumiyyәtlә kursor ekranda hәrәkәt etmir
Mouseun kömәyilә
әlin kömәyilә
barmaqların kömәyilә

314 İlk optik manipulyator 1980cı illәrin әvvәlindә hansı kompaniya tәrәfindәn istehsal olunmuşdu?

•

Mouse System Corporation kompaniyası tәrәfindәn
Microsoft kompaniyası tәrәfindәn
Seysmik Corporasiya kompaniyası tәrәfindәn
System Companiya kompaniyası tәrәfindәn
Mouseun özü tәrәfindәn

315 İlk optik manipulyator Mouse System Corpoartion kompaniyası tәrәfindәn neçәnci ildә istehsal
olunmuşdu?.
1990cı ildә
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•

1950ci ildә
1960ci ildә
1970ci ildә
1980cı ildә

316 Nә üçün manipulyatora Mouse adı verilmişdir?

•

ziyanverici kimi hәr şeyi dağıdır
ziyanvericinin işini yerinә yetirir
çünki ziyanvericiyә oxşayır
ziyanverici ilә qohumluq әlaqәsi var
hec biri düz deyil

317 Sistem blokunun daxilindә hansı qurğular yerlәşir?

•

modem, mikroprosessor, sәrinkeş vә s
ana lövhә, qida bloku, yığıcilar vә s.
heç bir qurğu yerlәşmir
modem, klaviatura, soyuducu vә s
ana lövhә, mikroprosessor, soyuducu vә s.

318 Kompüterin imkanları vә mәhsuldarlığı hansı qurğunun xarakteristikasından asılıdır?

•

klaviatura
printer
skaner
sistem bloku
modem

319 Ilk dәfә Mouse qurğusu fәrdi kompüterlәrdә neçәnci illәrdә istifadә olunub?

•

1990cı illәrdә
1980cı illәrdә
1950ci illәrdә
1960cı illәrdә
1970ci illәrdә

320 Kompüterlәrdә istifadә olunan Mouse kim tәrәfindәn ixtira olunmuşdur?

•

heç kim tәrәfindәn
Duqlas Enqelbart tәrәfindәn
Maykl Duqlas tәrәfindәn
Cek Maykl tәrәfindәn
Duqlas Maykl tәrәfindәn

321 Kompüterlәrdә istifadә olunan Mouse neçәnci ildә ixtira edilmişdir?

•

1978ci ildә
1938ci ildә
1948ci ildә
1958ci ildә
1968ci ildә

322 DVD disklәrindә informasiyanın diskә yazılması zamanı disk hansı temperatura qәdәr qızır?

•

150÷2000 C arasında
50÷1000 C arasında
200÷3000 C arasında
200÷2500 C arasında
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100÷1500 C arasında

323 DVD –lәrin ilk adı şifrәdәn necә açılmışdır?

•

Veber Digital Disk
Digital Audio Disk
Desert Video Disk
Dubl Video Disk
Digital Video Disk

324 DVD –lәr ilk dәfә neçәnci ildә istehsal olunmuşdur?

•

2005ci ildә
1975ci ildә
1985ci ildә
1995ci ildә
2000ci ildә

325 .CDROM –larda cığırlar sayı nә qәdәrdir?

•

0÷80 qәdәr
0÷90 qәdәr
0÷ 140 qәdәr
0÷120 qәdәr
0÷100 qәdәr

326 CDROM –larda informasiya diskә kәnardan mәrkәzә doğru vә ya әksinnә, mәrkәzdәn kәnara doğru
yazılırmı?

•

orta hissәdәn kәnara doğru
mәrkәzdәn orta hissәyә doğru
mәrkәzdәn kәnara doğru
orta hissәdәn mәrkәzә doğru
kәnardan orta hissә doğru

327 .CDRW optiq disk sürücülәrinә informasiyanı neçә dәfә yazmaq mümkündür?

•

2 dәfә
bir dәfә
dәfәlәrlә
4 dәfә
3 dәfә

328 CDROM –ların yeni texnpologiyaya әsaslanaraq hazırlanan optik disk sürücülәri necә adlanır?

•

CDWR
CDRW
CDDWR
CRDWRD
CWD –CD

329 CDROM –lar hansı interfeysin kömәyilә kompüterә birlәşir?

•

IDE interfeysinin
İDD interfeysinin
IDA interfeysinin
IID interfeysinin
IIDDE interfeysinin
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330 CDROM –lar kompüterә neçә naqilli kabel vasitәsilә birlәşir?

•

20 naqilli
10 naqilli
40 naqilli
50 naqilli
30 naqilli

331 Yalnız oxuna bilәn yaddaş növlәrinә hansılar daxildir?

•

ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLAHS
RPROM, PROMM, FLAHH
FLAHSM, ROMPE, ROMPEP
FLAHSR, PPPER, RRROP
RROM, PROMM, EEPROM, FLAS

332 Yalnız oxuna bilәn yaddaşlar neçә formada istehsal olunurlar?

•

4
6
5
2
3

333 Hansı daimi yaddaş növündәn geniş istifadә olunur?

•

ROM, PROMMM, EPEPROM, MEEPROM, RPRFLAHS
RROM, PROM, EEPROM, PEEPROM, RPFLAHS
ROM, PROMM, EPPROM, EEPROMM, FLAHSH
ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLAHS, RAM
ROM, EMPROM, PEPROM, MEEPROM, ROPFLAHS

334 Keşyaddaşdan istifadә nәticәsindә nәyә nail olmaq mümkündür?

•

yaddaşa müraciәt olunmur
yaddaşa müraciәt vaxtı azalır
yaddaşa müraciәt vaxtı nәzәrә alınmır
yaddaşa müraciәt vaxtını artırmaq olur
yaddaşa müraciәt tәxirә salınır

335 DRAM dedikdә azәrbaycanca nә başa düşülür?

•

Sәrbәst Dinamik Yaddaş
İxtiyari Dinamik Müraciәt
Dinamik İxtiyari Müraciәt Yaddaşı
Dinamik Müraciәt
Dinamik Müraciәt Yaddaşı

336 İxtiyari Müraciәtli Yaddaşın adı ingilis dilindә necә adlanır?

•

RAMM
PAM
RAM
PRPAM
DAAM

337 Hansı yaddaş növündә yazma vә silmә әmәliyyatı UV (ultraviyole)şüalari ilә deyil, elektrik enerjisi
vasitәsil ilә aparılır?
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•

FLAHS
ROM
PROM
EPROM
EEPROM

338 Hansı yaddaş növü statik elektrikdәn tәsirlәnәrәk daxilindәki mәlumatları pozur?

•

EEPROP, FLAHSP
FLAHSA, PPROP
FLAHS
PPROR, FLAHSS
PROM

339 Keşyaddaş kompüterdә әsasәn hansı yaddaşa yardımçıdır?

•

monitora
xarici yaddaşa
daimi yaddaşa
printerә
әmәli yaddaşa

340 Keşyaddaşda әsasәn nәlәr saxlanılır?

•

operativ yaddaşın proqramlarının әsli
operativ yaddaşın teztez istifadә olunan proqramlarının surәtlәri
operativ yaddaşın istifadә etdiyi proqram
heç bir proqramı saxlamır
operativ yaddaşın daxilindәki prosessorların proqramları

341 ROM dedikdә nә başa düşülür?

•

ortamüddәtli yaddaş
daimi yaddaş
qısamüddәtli yaddaş
normal yaddaş
qeyrinormal yaddaş

342 RAM dedikdә nә başa düşülür?

•

ağılsız yaddaş
әmәli yaddaş
әmәlsiz yaddaş
әmәlli yadaş
ağıllı yaddaş

343 әmәli yaddaşın funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

cari şәkilllәri yadda saxlamaq
cari cizgi filmini yadda saxlamaq
carı müsiqini yadda saxlamaq
cari verilәnlәri yadda saxlamaq
bütün verilәnlәri yadda saxlamaq

344 SLDRAM yaddaç növünün buraxma qabiliyyәti neçә Hbayt/saniyәdir?
3,0
3,4
3,3

•
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•

3,2
3,1

345 SLDRAM yaddaş növü neçәnci ildә istehsal olunmuşdur?

•

1989cu ildә
1969cu ildә
1999cu ildә
1959cu ildә
1979cu ildә

346 Hansı tip yaddaş Samsung firması tәrәfindәn istehsal olunmuşdur?

•

FRM DRAM
DDR SDRAM
SDRAM
DDR SDRAM
ECC

347 Hansı tip yaddaş Rambus Inc kompaniyası tәrәfindәn XXI әsrin yaddaşı kimi istehsal olunmuşdur?

•

FRM DRAM
SLDRAM
EDO DRAM
RDDRAM
SPD, ECC

348 әn çox yayılmış yaddaş növlәri hansılardır?

•

FRM DRAM, EDO DRAM, SDRAM, SPD, ECC, RDRAM, DDR SDRAM, SLDRAM
FRM DDDRA, EDO DRM, SDMAR, ECC RDDAM
heç biri uyğun gәlmir
EDO DRAM, EDO RDRDR, EDO DDRAD, EDO RADDRAM
EDO RDAM, RDAM, DDR SDDRRM, SLRDAR

349 Kursordan sağda yerlәşәn simvolu hansı klaviş pozur?

•

Home
Delete.
Backspace
End
İnsert

350 Enter düymәsinin funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

fayllari silmәk
daxil etmәk
ekranı söndürmәk
qovluqlari açmaq
fayllari açmaq

351 Faylın adında әn çox neçә simvol ola bilәr?

•

11
255
356
256
8
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352 Aşağıdakı obyektlәrdәn hansı Windowsun obyekti deyil?

•

proqram
mous.
Start düymәsi
qovluq
yarlıq

353 Faylın tam adı neçә hissәdәn ibarәtdirr?

•

1
2.
3
5
4

354 Bunlardan hansı Windowsun pәncәrәsi deyil

•

proqram pәncәrәsi
sistem pәncәrәsi
dialoq pәncәrәsi
qovluqlar pәncәrәsi
sәnәdlәr pәncәrәsi

355 Fayl nәdir

•

kompüterin tәtbiqi proqramı
mәlumatın saxlandığı yer vә ya diskin adlandırılmış sahәsi
daxili yaddaşda yerlәşәn verilәnlәr
kompüterin sistem proqramı
xarici yaddaşda yerlәşәn verilәnlәr

356 Hәr hansı ada malik olan vә ixtiyari mәlumat saxlayan fiziki yaddaş sahәsi necә adlanır?

•

vinçester
fayl
identifikator
kataloq
disket

357 İxtiyari әmәliyyat sisteminin әsas komponentlәri hansılardır?

•

GÇBS, GÇBSni genişlәndirәn modul, әmrlәr prosessoru.
fayllar sistemi, xarici qurğular drayveri, әmrlәr dilinin prosessoru
ilkin yüklәmә bloku, әmrlәr prosessoru, GÇBS.
interpretator, translyator, kompilyator
fayllar sistemi, kәsilmәlәri, işlәyәn modul, әmrlәr

358 Faylın hansı növlәri yoxdur

•

mәtnlәr
proqram faylları
tәtbiqi fayllar
sәnәdlәr
sistem fayllar

359 әmәliyyat sistemlәrinin tәyinatı nәdәn ibarәtdir
proqramların növbәli icrasını vә vaxt bölgüsünü tәmin etmәk

•
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•

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

360 әmәliyyat sistemlәrinin iş rejimlәri hansılardır

•

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

361 әmrin icrasından imtina edәn klaviş hansıdır

•

CapsLock
Esc
Shift
Alt
Ctrl

362 әsas menyudakı Proqrammı bәndi nә üçündür?

•

Proqramların siyahısını ekrana çıxarmaq üçün;
Fayl vә qovluqları axtarmaq üçün;
Sistemin işini dayandırmaq üçün;
Sistemi tәnzimlәmәk üçün
Son istifadә olunmuş sәnәdlәrin siyahısını ekrana çıxarmaq üçün;

363 Fәrdi kompüterdә RAM vә ROMdan başqa digәr yaddaş növlәrindәn dә istifadә olunur. Yaddaş növü
necә adlanır?

•

qeyrireal vaxtı göstәrәn saat üçün yaddaş
ümumiyyәtlә belә yaddaş növü yoxdur
günün batmasını göstәrәn saat üçün yaddaş
günün çıxmasını göstәrәn saat üçün yaddaş
real vaxtı göstәrәn saat üçün yaddaş

364 Kompüterdә daimi yaddaş nә mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

giriş/çıxış baza sistemini (BİOS) lәğv etmәk üçün
giriş/çıxış baza sisteminin (BİOS) proqram tәminatını saxlamaq üçün
giriş/çıxış baza sisteminin (BİOS) proqramına әlavәlәr etmәk üçün
giriş/çıxış baza sisteminin (BİOS) proqramını araşdırmaq üçün
giriş/çıxış baza sistemini (BİOS) güclәndәrmәk üçün

365 Nә üçün kompüterdә yaddaş kimi keşyaddaşdan istifadә olunmur?

•

kompüterin qiymәti nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә ucuzlaşır
kompüterin çәkisi hiss olunacaq dәrәcәdә azalır
kompüterin qiymәti (dәyәri) nәzәrәçarğacaq dәrәcәdә bahalaşır
kompüterin çәkisi hiss olunacaq dәrәcәdә artır
kompüterin qiymәti dәyişmir

366 Keşyaddaşın әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

keşyaddaş sadәcә olaraq yaddaş növüdür
lәng işlәyәn dinamik yaddaşın (daimi yaddaşın) işlәmә sürәtini prosessorun işlәmә sürәti ilә uyğunlaşdırmaq
lәng işlәyәn dinamik yaddaşın (daimi yaddaşın) işlәmә sürәtini prosessorun işlәmә sürәtindәn artırmaq
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sürәtlә işlәyәn daimi yaddaşın sürәtini daha da artırmaq
lәng işlәyәn dinamik yaddaşın (daimi yaddaşın) işlәmә sürәtini prosessorun işlәmә sürәtindәn aşağı salmaq

367 SLDRAM yaddaş növünü әsasәn hansı aparıcı firmalar dәstәklәyir?

•

ancaq IBM
ancaq HewlettPackart
heç biri dәstәklәmir
ancaq Apple
Apple, HewlettPackart vә IBM

368 Yaddaş seçәrkәn әsasәn nәyә diqqәt yetirilmәlidir

•

İşçi cәrәyana
İşlәmә sürәtinә, işçi cәrәyana
İşlәmә sürәtinә, işçi gәrginliyinә
İşçi gәrginliyinә, işçi müqavimәtә
İşçi müqavimәtә

369 Yaddaşa yeni informasiya yazmaq üçün yaddaşda olan informasiya hansı formada silinmәlidir?

•

Ümumiyytlә silinmәmәlidir
Öndә olanlar vә arxada olanlar
Hissәhissә
Natamam
Tam

370 Hansı yaddaş növündә mәlumatın silinmәsi üçün (UV) ultravoyole süasından istifadә olunur?

•

FLAHS
EEPROM
EPROM
PROM
ROM

371 Sistem blokununun daxilindәki videokart hara birlәşdirilir?

•

ana lövhә ilә әlaqәsi yoxdur
ana lövhәnin ön tәrәfinә
ana lövhәnin alt tәrәfinә
ana lövhәnin yan tәrәfinә
ana lövhәnin slotlarından birinә

372 Akustik sistemlәrdә sәsin ucalığı nә ilә müәyyәn olunur?

•

dinamiklәrdәn istifadә edәn müğәnninin oxuduğu mahnı ilә
dinamiklәrә qoşulan aparatın növü ilә
dinamiklәri qoşmaq üçün istifadә olunan kabelin markası ilә
dinamiklәrә edilәn sәs tәziqinin hәcmi ilә
dinamiklәrә qoşulan müsiqi alәtlәrinin cәmi ilә

373 Bәzi hallarda sәsin gücünü detsibellә deyil, digәr parametr ilә ölçüllәr. Parametr hansıdır?

•

sәsin gücü tutum ilә ölçülür
sәsin gücü amper ilә ölçülür
sәsin gücü volt ilә ölçülür
sәsin gücü vatt ilә ölçülür
sәsin gücü om ilә ölçülür
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374 Akustik sistemlәrdә sәsin gücü hansı parametr ilә ölçülür?

•

Meqabellә
betabellә
detabellә
detsibellә
heqabellә

375 İstifadәçi akustik sistemdәn bәhrәlәnir. Bu baxımdan 6 kanallı akustik sistemin iki görüntüsündәn
istifadә olunur. Bunlar hansılardır?

•

heç birindәn istifadә olunmur
mürәkkәb vә sadә görüntüdәn
analoji vә sadә görüntüdәn
analoq vә rәqәmsal görüntüdәn
rәqәmsal vә fiziki görüntüdәn

376 Kompüterә qoşuılmaq üçün neçә tip WiFi qurğusundan istifadә edilir?

•

45
25
15
5
35

377 WiFi qurğusu standartının tam adı necә yazılır?

•

IIII802III.11b
IE802802.11b
IEEEEEE.11b
IEEE802.11b
IEIEIEIE.11b

378 WiFi qurğularında kompüter ilә videotexnika arasındakı әlaqә mәsafәsi nә qәdәrdir?

•

1 000 000 metrә qәdәr
10 000 metrә qәdәr
1000 metrә qәdәr
100 metrә qәdәr
100 000 metrә qәdәr

379 WiFi qurğusu hansı tezlik diapazonunda işlәyir?

•

24 000 Hhersdә
240 Hhersdә
24 Hhersdә
2,4 Hhersdә
2400 Hhersdә

380 Bluetooth qurğularında verilәnlәrin ötürülmә sürәti nә qәdәrdir?

•

30 000 Mbit/saniyәyә qәdәr
300 Mbit/saniyәyә qәdәr
30 Mbit/saniyәyә qәdәr
3 Mbit/saniyәyә qәdәr
3000 Mbit/saniyәyә qәdәr

381 Bluetooth qurğularında әlaqә mәsafәsi nә qәdәrdir?
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•

100 000 metrә qәdәr
1000 metrә qәdәr
100 metrә qәdәr
10 metrә qәdәr
10 000 metrә qәdәr

382 Bluetooth texnologiya kompüter, printer, skaner vә s. qurğuları arasındakı yaradılan әlaqәdir.Bu qurğular
hansı tezlikdә işlәyir?

•

24 000 Hhersdә
240 Hhersdә
24 Hhersdә
2,4 Hhersdә
2400 Hhersdә

383 USB (Universal Serial Bus) portu necә portdur?

•

universal düzxәtli
universal dairәvi
universal parallel
universal ardıcıl
universal ziqzaq

384 İlk infraqırmızı portdan istifadә standartı nә vaxt yaradılmışdır?

•

1998ci ildә
1996cı ildә
1995ci ildә
1994cü ildә
1997ci ildә

385 İnfraqırmızı dalğada işlәyәn naqilsiz interfeys nә mәqsәd üçün istifadә edilә bilәr?

•

iki kompüteri, hәmçinin rәqәmsal kameraları qoşmaqdan ötrü
iki kompüteri, hәmçinin fotoaparatları qoşmaqdan ötrü
ümumiyyәtlә heç bir alәti qoşmaq üçün istifadәyә yararlı deyil
iki kompüteri, hәmçinin xarici qurğuları qoşmaqdan ötrü
iki kompüteri, hәmçinin müsiqi alәtlәrini kompüterә qoşmaqdan ötrü

386 Oyun portunun әsas elementi nәdir?

•

44 kanallı analoqrәqәm üfürücüsü
4 kanallı analoqrәqәm çeviricisi
24 kanallı analoqrәqәm planşeti
14 kanallı analoqrәqәm portu
34 kanallı analoqrәqәm püsgürücüsü

387 Oyun portuna hansı qurğuları qoşmaq olar?

•

heç birini qoşmaq mümkün deyil
oyun manipulyatorlarını, coystiklәri, MİDİ interfeysli elektromüsiqi alәtlәrini
oyun kartlarını, Mouse, sintezatorları
güclәndiricilәri, alçaldıcıları, MİDİ interfeysli kino göstәrәnlәri
siçanları, maqnitafonları, videomaqnitafonları

388 Oyun kartı adәtәn harada yerlәşir?
telefon kartında
güc kartında

•
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•

sәs kartında
işıq kartında
kontur kartında

389 әn sadә halda informasiyanın ardıcıl port vasitәsilә verilmәsi üçün neçә xәttәn istifadә olunur?

•

yeddi
üç
dörd
beş
altı

390 Ardıcıl COM portlarınına qoşulmaq üçün neçә kontaktlı yuvalardan istifadә әlverişlidir?

•

39 vә ya 255
9 vә ya 25
19 vә ya 125
29 vә ya 155
49 vә ya 555

391 Müasirlәşdirilmiş EPP (Enhanced Parallel Port) portlarında verilәnlәrin mübadilә sürәti nә qәdәrdir?

•

2 Mb/saniyә
3 Mb/saniyә
4 Mb/saniyә
5 Mb/saniyә
6 Mb/saniyә

392 LPT portlarında verilәnlәrin ötürülmә sürәti nә qәdәrdir?

•

50dәn 200 Kbit/saniyә
50dәn 70 Kbit/saniyә
50dәn 60 Kbit/saniyә
50dәn 150 Kbit/saniyә
50dәn 100 Kbit/saniyә

393 LPT (Line Prin Ter) portlarında verilәnlәrin ötürülmә sürәti necәdir?

•

ümumiyyәtlә ötürmә sürәti yoxdur
ortadır
çoxdur
azdır
qәnaәtbәxşdir

394 Paralleıl portlar adәtәn hansı qurğunun kompüterә qoşulması üçün istifadә edilir ?

•

planşetlәrin
kopiya çәkәn qurğuların
skanerlәrin
printerlәrin
plotterlәrin

395 İstifadә olunan parallel portları adәtәn necә adlandırılar?

•

PLP portları
LTP portları
LTT portları
LPT portları
PTP portları
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396 Halhazırda fәrdi kompüterlәrdә әsasәn hansı portdan daha çox istifadә edilir?

•

iti uclu
dairәvi
parallel
ardıcıl
yumru

397 әnәnәvi giriş/çıxış portlarına hansı portlar daxildir?

•

heç biri
ardıcıl, üstüstә, qarışıq port
ardıcıl, yanyana, oyuncaq portu
ardıcıl, paralel, oyun portu
ardısıl, dairәvi, ön port

398 Kompüterlәrdә istifadә olunan standart giriş/çıxış portları nәyi tәzahür edir?

•

heç birini
standart konstruktorları
standart kontrloyorları
standart kontrollerlәri
standart komandaları

399 Xarici qurğuları kompüterә qoşmaqdan ötrü nәdәn istifadә edilir?

•

hеç birindәn istifadә edilmir
standart giriş/çıxış limanlarından
standart giriş/çıxış vağzallarından
standart giriş/çıxış portlarından
standart giriş/çıxış aeroportlarından

400 Keçәn әsrin qırxıncı illәrindә yaradılan hesablama maşınlarında әasasәn hansı elementlәrdәn istifadә
olunmuşdu.

•

hesablama maşınları o dövrdә yaradılmamışdı
kondensatorlardan vә kondisionerlәrdәn
lampalardan vә qızdırıcılardan
lampalardan vә fanarlardan
lampalardan vә kondensatorlardan

401 Qida blokunun daxilindә yerlәşәn sәrinkeşin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

monitoru sәrinlәtmәk üçün
kompüterin daxilindәki qurğuları sәrinlәtmәk üçün
iş zamanı otağı sәrinlәtmәk üçün
istifadәçini iş zamanı sәrinlәtmәk üçün
kompüterin xaricindәki qurğuları sәrinlәtmәk üçün

402 Qida blokundan nә mәqsәd üçün istifadә olunur?

•

kompüterә sabit informasiya vermәk üçün
kompüteri müxtәlif sәslәr ilә tәmin etmәk üçün
kompüteri müxtәlif xarakterli rәnglәrlә tәmin etmәk üçün
kompüteri informasiya ilә qidalandırmaq üçün
kompüterә sabit gәrginlik vermәk üçün

403 Oyun portu kompüterin daxilinә quraşdırılmış hansı qurğuda yerlәşir?

•

54/95

22.12.2016

•

sәs kartında
güclәndirci kartda
sәslәndirici kartda
sәsküy kartında
alcaldıcı kartda

404 Kompüter texnologiyasında COM1, COM2 vә s. dedikdә hansı qurğu nәzәrdә tutulur?

•

korpus
ardıcıl port
komanda verәn qurğu
komandirin istifadә etdiyi qurğu
körpü

405 Hansı qurğular ardıcıl port vasitәsilә kompüterә qoşulur?

•

bu qurğuların heç biri port vasitәsilә qoşulmur
Mouse, transformator, interpretator vә s.
Mouse, plotter, xarici modem vә s.
dublikator, operator, strimmer vә s.
kompilyator, plotter, orta modem vә s.

406 Parallel portlar informasiyanı hansı sürәtlә ötürmәk qabiliyyәtinә malikdir?

•

hәddindәn artıq böyük sürәtlә
tam sürәtlә
az sürәtlә
orta sürәtlә
böyük sürәtlә

407 Parallel portlar informasiyanı hansı sürәtlә ötürә bilmir?

•

portlarda ancaq avtomobillәr daşına bilәr
portda ancaq yük daşımaq mümkündür
paralel portlar informasiya ötürmәk üçün istifadә oluna bilmәz
aşağı sürәtdәn başqa digәrl sürәtlәr ilә
portda әsasәn insanlar daşınır

408 Parallel portlarda porta qoşulmaq üçün neçә kontakta malik yuvalardan istifadә edilir?

•

25 kontaktlı
5 kontaktlı
10 kontaktlı
1 kontaktlı
15 kontaktlı

409 Kompüterlәrәdә әnәnәvi olaraq hansı portlardan istifadә edilir?

•

ziqzaq vә ardıcıl
ardıcıl, parallel vә oyun
altalt düzülmüş, oyun
yanyana düzülmüş, ustustә qoyulmuş
parallel vә dairәvi

410 Xarici qurğuları kompüterә qoşmaqdan ötrü nәdәn istifadә olunur?
qoşuculardan
xüsusi hazırlanmış kabellәrdәn
mәftillәrdәn

•
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•

giriş/çıxış portlarından
yuvalardan

411 Sәs kartlarında nәyi KODEK adlandırırlar?

•

heç birini
rәqәmanaloq vә analoqrәqәm çeviricilәrini
analoqrәqәm vә qeyri çeviricilәri
rәqәmanaloq vә rәqәmsal çeviricilәri
rәqәmsal çeviricilәri

412 .Sәs kartlarında KODEK ifadәsi nә mәna daşıyır?

•

KODburaxma, DEKodsaxlama
KODvermә, DEKodburaxma
KODlaşdırma, DEKodlaşdırma
KODalma, DEKodvermә
KODyaratma, DEKodyaratma

413 Sәs siqnallarına nәlәr daxildir?

•

rәqs, kontata, muğam
danışıq, oyun havası, qışqırıq
qışqırıq, müsiqi, sәsküy
danışıq, musiqi, sәsküy effekti
asta danışıq, rәqs, muğam

414 Müasir videokartlarda videoyaddaşın vә videoprosessorun tezliyi nә qәdәrdir?

•

400÷800 Mhers
400÷500 Mhers
400÷900 Mhers
400÷700 Mhers
400÷600 Mhers

415 Müasir dövrdә istehsal olunan daxili şinin mәrtәbәliyi (dәrәcәliyi) nә qәdәrdir?

•

128 vә ya 528 bit
128 vә 256 bit
128 vә ya 258 bit
128 vә ya 228 bit
128 vә ya 156 bit

416 Videoyaddaş ilә videoprosesor arasındakı әlaqә nәyin kömәyilә yerinә yetirilir?

•

öndәki şin ilә
daxili şin ilә
orta şin ilә
xarici şin ilә
kәnar şin ilә

417 Videokartın әsas komponenti hansı qurğudur?

•

videomontiyor
videorejisor
videokompressor
videoprosessor
videooperator
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418 Müasir dövrdә istehsal olunan videokartların tutumları nә qәdәrdir?

•

128, 129, 130 Mbayt
128, 208, 508 Mbayt
128, 238, 548 Mbayt
128, 228, 528 M bayt
128, 256, 512 Mbayt

419 Videokartın әsas parametri hansıdır?

•

onun uzunluğu
onun yaddaşı
onun qalınlığı
onun üzәrindәki elementlәrin sayı
onun eni

420 . amerika alımı H.Aygenin 1944cü ildә rәhbәrliyi ilә hazırlanan hesablama maşınınn adı nә idi?

•

MAKARON
MAKAR
MAKA
MARK
MAKARA

421 İlk dәfә әhalinin siyahıya alınmasında hansı alimin hesablama maşınından istifadә edilmişdir?

•

1988ci ildә Çindә Maonun düzәldiyi hesablama maşınında
1988ci ildә Rusiyada R.Leybnisin düzәldiyi hesablama maşınından
1988ci ildә Fransada B.Paskalın düzәltdiyi hesablama maşınından
1988ci ildә İngiltәrәdә V.Odnerin düzәltdiyi hesablama maşınından
1988ci ildә Amerikada H.Xolleritin düzәltdiyi analtik hesablama maşınından

422 Nә üçün informasiyanın ölçü vahidlәri 1024ә vurulur?

•

çünki ikilik say sistemindә kilobayt onluq say sistemindә 21üstü0a bәrabәrdir
çünki ikilik say sistemindә kilobayt onluq say sistemindә 2 üstü 10a bәrabәrdir
çünki ikilik say sistemindә kilobayt onluq say sistemindә 12 üstü10a bәrabәrdir
çünki ikilik say sistemindә kilobayt onluq say sistemindә 21üstü 10a bәrabәrdir
çünki ikilik say sistemindә kilobayt onluq say sistemindә 21üstü 00a bәrabәrdir

423 İlk dәfә hesablama texnikasında perfokartdan hansı alimin tәşәbbüsü ilә istifadә olunub?

•

H.Xollerit
B.Paskal
V.Şikkard
Heç biri tәrәfindәn istifadә olunmayıb
V.Odner

424 Universal hasablama maşınının ideyası hansı alım tәrәfindәn verilmişdir?

•

Lionardo do Vinçi tәrәfindәn
V.Odner tәrәfindәn
B.Paskal tәrәfindәn
V.Şikkard tәrәfindәn
Ç.Bebbec tәrәfindәn

425 Dörd hesab, hәmçinin qüvvәtә yüksәltmә vә kvadrat kökalma әmәllәrini yerinә yetirәn hesablayıcı
mexanizm nә vaxt vә kim tәrәfindәn yaradılıb?
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•

1694cü ildә Lionardo do Vinçi tәrәfindәn
1694cü ildә V. Leybnis tәrәfindәn
1694cü ildә B.Paskal tәrәfindәn
1694cü ildә V.Şikkard tәrәfindәn
1694cü ildә V.Odner tәrәfindәn

426 Dörd riyazi әmәliyyatı yerinә yetirәn mexaniki hesablama maşını kim tәrәfindәn yaradılıb?

•

V. Odner
B. Paskal
Lionardo do Vinçi
V.Şikkard
V.Leybnis

427 İlk sadә mexaniki hesablama maşını kim tәrәfindәn yaradılıb?

•

V.Qoft
Lionardo do Vinçi
V.Leybnis
V.Şikkard
V. Odner

428 İlk sadә mexaniki hesablama maşını nә vaxt yaradılıb?

•

1624 cü ildә
1622 ci ildә
1621 ci ildә
1620 ci ildә
1623 cü ildә

429 .İlk minikompüter neçәnci ildә istehsal olunub?

•

1985ci ildә
1965ci ildә
1955ci ildә
1945c ildә
1975ci ildә

430 Maqnit lentlәrindә informasiyanın yazılması vә әks etdirilmәsi prosesinin fiziki әsasları hansı alimlәrin
әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır?

•

Eynşteyn vә lütfizadәnin әsәrlәrindә
Nyüton vә Amperin әsәrlәrindә
Faradey vә Maksvelin әsәrlәrindә
Mendeleyev vә Lomonosovun әsәrlәrindә
Edison vә Popovun әsәrlәrindә

431 Port dedikdә nә başa düşülür?

•

kompüterin daxilindә iki yuvanı birlәşdirәn şin
kompqterin daxilindәki mikroprosessorlar
kompüterin daxilindәki qida bloku
kompüterin daxilindәki keşyaddaş
kompüterin daxilindәki yuvalar

432 Şin dedikdә nә başa düşülür?
kompüterin daxilindәki keşyaddaş
kompüterin daxilindәki yaddaş qurğusu
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•

kompüterin daxilindәki mikroporosessorlar toplumu
kompüterin daxilindә yerlәşәn qurğular arasında informasiya mübadilәsini hәyata keçirәn naqillәr toplumu
kompüterin daxilindәki qida bloku

433 İstifadә olunan Gray super elektron hesablayıcı maşınının әmәliyyatları yerinә yetirmә tezliyi nә
qәdәrdir?

•

10 milyard әmәliyyat/saniyәdәn çox
100 milyon әmәliyyat/saniyә
100 milyon әmәliyyat/saniyә
1 milyon әmәliyyat/saniyә
5 milyard әmәliyyat/saniyә

434 .Elektorn hesablama maşınlarının klassik strukturuna nәlәr daxil deyil?

•

idarәetmә qurğuları
әmәli yaddaş qurğusu
daxil vә xaric etmә qurğuları
xarici yaddaş qurğuları
saat mexanizmi

435 Hesablama texnikasında yaradılmış elektron rәqәm hesablayıcı maşınlarını әsasәn neçә nәslә bölürlәr?

•

5
3
2
1
4

436 İnteqral sxemlәrdә yığılmış ilk kompüteri hansı firma istehsal edib?

•

heç biri düz deyil
Digital Equtpment firması
Macintosh firması
Microsft firması
Burroughs firması

437 İnteqral sxemlәrdә yığılmış ilk kompüter neçәnci ildә istehsal olunub?

•

1968ci ildә
1948ci ildә
1988ci ildә
1978ci ildә
1958ci ildә

438 Hesablama texnikasında kompüterlәr necә qurğu adlanır?

•

heç biri düz deyil
mәntiqi
riyazı
sürәtlә işlәyәn
riyazimәntiqi

439 İlk istehsal olunan minikompüterin ölçüsü nә qәdәr idi?

•

televizor ölçüsündә
şifoner ölçüsündә
piano ölçüsündә
soyuducu ölçüsündә
59/95

22.12.2016

yazı masası ölçüsündә

440 İlk minikompüteri hansı firma istehsal edib?

•

heç biri düz deyil
Rado firması
Macintosh firması
Microsft firması
Digital Equtpment firması

441 Hesablama texnikasında 1 Kbayt nәyә bәrabәrdir?

•

1024 bitә
1020 bitә
1200 bitә
1002 bitә
2124 bitә

442 IBM sözü azәrbaycanca necә sәslәnir?

•

Beynәlxalq ticarәt nümayәndәliyi
Beynәlxalq ticarәt avadanlıqları
Beynәlxalq ticarәt maşınları
Beynәlxalq ticarәt mәrkәzi
Beynәlxalq ticarәt әlaqәlәri

443 Tranzistorların kәşfi ilә hesablama maşınlarında nә dәyişiklik baş verdi?

•

hündürlüyü artdı
sәsi artdı
rәngi dәyişdi
çәkisi azaldı
qalınlığı azaldı

444 Keçәn әsrin qırxıncı illәrindә yaradılan hesablama maşınlarında әasasәn hansı elementlәrdәn istifadә
olunmuşdu

•

ümumiyyәtlә o dövrdә hesablama maşınları yaradılmamışdı
kondensatorlardan vә kondisionerlәrdәn
lampalardan vә qızdırıcılardan
lampalardan vә fanarlardan
lampalardan vә kondensatorlardan

445 Monitorlarda hәr bir piksel hansı rәnglәrlә әks olunur?

•

qirmizi, yaşıl, qәhvәyi
qırmızı, mavi, qara
qırmızı, sarı, narıncı
qırmızı, göy, yaşıl
qirmizi, qara, narıncı

446 Monitorlarda hәr bir pikseli әks etmәk üçün neçә rәngdәn istifadә olunur?

•

2
6
4
5
3
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447 .Monitorlarda kadr tezliyi hansı qiymәtdәn aşağı olmamalıdır?

•

70 hersdәn
50 hersdәn
25 hersdәn
10 hersdәn
60 hersdәn

448 .Maqnitoptik texnologiya 1970ci ildә hansı firma tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

Sony firması tәrәfindәn
Macintosh firması tәrәfindәn
Microsoft firması tәrәfindәn
IBM firması tәrәfindәn
Rado firması tәrәfindәn

449 . ENİQMA adlanan hesablama maşınının adının tәrcümәsi nә demәkdir?

•

hekayә
tapmaca
söhbәt
nağıl
hesablama

450 1936çı ildә hansı alim proqramla idarә edilәn, müxtәlif sahәlәrә yararlı olan hesablama maşınının
yaradılmasının mümkünlüyünü sübut edir?

•

heç biri
Alen Dolen
Alan Tyurinq
Alan Dalen
Alen Super

451 Fәnndә istifadә olunan İnformatika sözü hansı kәlmәlәrin birlәşmәsindәn yaranmışdır?

•

İnfor vә atom sözlәrinin birlәşmәsindәn
İnformbüro vә avtovaqzal sözlәrinin birlәşmәsindәn
İnformasiya vә avtomobil sözlәrinin birlәşmәsindәn
İnformasiya vә avtomatika sözlәrinin birlәşmәsindәn
İnformator vә avtoritet sözlәrinin birlәşmәsindәn

452 1995ci ildә istehsal olunan Windows 95 әmәliyyat sisteminin ilkin adı nә idi?

•

Nivada
Çikado
Çikako
Meksika
Texas

453 BASİC alqoritmik dili neçәnci ildә yaradılmışdir?

•

1980cı ildә
1970ci ildә
1965ci ildә
1960cı ildә
1975ci ildә

454 Microsoft şirkәti Windows 1.0 әmәliyyat sistemini neçәnci ildә hazırlamışdır?
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•

1995ci ildә
1985ci ildә
1980cı ildә
1975ci ildә
1990cı ildә

455 .IBM firmasi ilk istehsal etdiyi fәrdi kompüteri necә adlandırmışdlr?

•

IBM HC
IBM PH
IBM PM
IBM HM
IBM PC

456 IBM firması ilk fәrdi kompüterini neçәnci ildә yaratmışdır?

•

2001ci ildә
1981ci ildә
1971ci ildә
1961ci ildә
1991ci ildә

457 İlk yaradılan fәrdi kompüterin adı nә idi?

•

heç biri deyil
heyva
armud
alma
nar

458 BASİC alqoritmik dilini hansı alimlәr yaratmışdır?

•

B.Paskal vә Bill Qeyts
B.Paskal vә İ.Lebedev
B. Paskal vә Ç.Bebbec
Pol Allen vә Bill Qeyts
İ.Lebedev vә Pol Allen

459 Hansı qurğu kompüteri gәrginlik sıçrayışlarından müdafiә edir?

•

[PPS ilә]
UPP ilә
USP ilә]
UPS ilә]
[USD ilә

460 İşçi stansiya dedikdә nә başa düşülür?

•

tәrkibinә kifayәt qәdәr gücsüz vә ucuz mikroEHM daxil olan qurğu
tәrkibinә kifayәt qәdәr güclü vә qiymәtcә yüksәk olan mikroEHM daxil olan qurğu
tәrkibindә ümumiyyәtlә kompüter olmayan qurğu
tәrkibinә adi kompüter daxil olan qurğu
tәrkibinә orta qiymәtә malik miniEHM daxil olan qurğu

461 Gәrginlik dәyişmәsinin qarşısını hansı qurğunun kömәyi ilә almaq mümkündür?

•

USD ilә
UPS ilә
PUS ilә
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UPP ilә
PPS ilә

462 Son zamanlar әn çox istifadә edilәn USP –lәr hansılardır?

•

ADSL, Pioner, Layton
ADA, IBM, London
APS, Powercom, Ippon
ADS, Poverqon, Lıpton
SPA, Pioner, Ipper

463 Indiki zamanda istifadә edilәn klaviaturalarda hansı texnologiyaya üstünlük verilir?

•

tranzistor tipli texnologiyaya
titrәmә tipli texnologiyaya
ötürmә tipli texnologiyaya
qapama tipli texnologiyaya
membran tipli texnologiyaya

464 Optik Moüseun üstünlüyü nәdәn ibarәtdir?

•

onda hәrәkәt edәn karton diyircәk yoxdur
onda hәrәkәt edәn kağız diyircәk yoxdur
onda hәrәkәt edәn rezin diyircәk yoxdur
onda hәrәkәt edәn taxta diyircәk yoxdur
onda hәrәkәt edәn şüşә diyircәk yoxdur

465 Manipulyatorun hәrәkәtinin idarә olunması üçün hansı әmәliyyat sistemindәn istifadә edilir.

•

heç birindәn
NZS әmәliyyat sistemindәn
NBZ әmәliyyat sistemindәn
NLS әmәliyyat sistemindәn
NBNZ әmәliyyat sistemindәn

466 Kursorun ekranda hәrәkәti nәyә görә hәyata keçirilir?

•

yazılmış proqrama uyğun olaraq
yazılmış әmrlәr ardıcıllığına uyğun olaraq
yazılmış rәqәmlәr ardıcıllığına uyğun olaraq
yazılmış alqoritmә uyğun olaraq
yazılmış sözlәr ardıcıllığına uyğun olaraq

467 Bizim ölkәmizdә әsasәn hansı firmanın UPS –lәrindәn istifadә olunur?

•

SPA, Pioner, Ipper
ADSL, Pioner, Layton
ADS, Poverqon, Lıpton
ADA, IBM, London
APS, Powercom, Ippon

468 Kompüteri gәrginlik sıçrayışlarından hansı qurğunun kömәyi ilә müdafiә etmәk olar?

•

USD ilә
PPS ilә
USP ilә
UPP ilә
UPS ilә
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469 Sistem bolukunun hansı görüntüsündan istifadә olunur?

•

nazikliyi vә hündürlüyü görüntüsündәn
eninә vә uzununa görüntüsündәn
üfqi vә şaquli görüntüsündәn
eninә vә qalınlığı görüntüsündәn
uzununa vә nazikliyi görüntüsündәn

470 Coystiklәrdә siqnal hansı formada çevrilmәyә mәruz qalır?

•

ümumiyyәtlә çevrilmә baş vermir
rәqәm siqnal analoq siqnalına çevrilir
analoq siqnal rәqәm siqnalına çevrilir
analoq siqnal analoq siqnalına çevrilir
rәqәm siqnal rәqәm siqnalına çevrilir

471 Kompüter bazarları üçün Mouse qurğusunu hansı aparıcı firmalar istehsal edirlәr?

•

Microsoft, Mitsumi, Logotesh, Rado
Microsoft, Mitsumi, A4Tech, Logitech, KEY Systems
Microsoft, Macintosh, A55, Loqotep
Macintosh, Rado, Sony, IBM
IBM, Sony, KEY Systems

472 Mouse qurğusu iş prinsipinә görә necә bölünür?

•

optikmexaniki vә optik
avtomatik vә yarımexaniki
yarımexaniki
yarımavtomat
optikavtomat

473 BİOSda olan proqram tәminatına daha hansı proqram daxildir?

•

test aparmaq üçün istifadә olunan POİNT proqramı
test aparmaq üçün istifadә olunan POST proqramı
test aparmaq üçün istifadә olunan POÇT proqramı
test aparmaq üçün istifadә olunan PAST proqramı
test aparmaq üçün istifadә olunan PORT proqramı

474 Real vaxtı göstәrәn saat üçün yaddaşın daxilindәki informasiyanı hansı proqramın kömәyi ilә dәyişmәk
mümkündür?

•

STARTAC proqramı
SETAP proqramı
SESTAR proqramı
STARTAS proqramı
SETUP proqramı

475 Real vaxtı göstәrәn saat üçün yaddaşa görә xarakterik xüsusiyyәt nәdәn ibarәtdir?

•

onun daxilindә olan informasiya daima azaldılmalıdır
onun daxilindә olan informasiya daima artırılmalıdır
ümumiyyәtlә onun daxilindә informasiya olmur
onun daxilindә olan informasiya silinmәlidir
onun daxilindә olan informasiya silinmәmәlidir

476 Kompüter şәbәkәdәn ayrıldıqda әmәli yaddaşda nә baş verir?
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•

onda olan informasiya formasını dәyişir
onda olan informasiya analoq siqnalına çevrilir
onda olan informasiya öz yerindә qalır
onda olan informasiya silinir
onda olan informasiyanın üstünә yenisi yazılır

477 IBM firmasının istehsal etdiyi ilk sәrt disklәr necә adlanırdı?

•

muşket
karabin
makarov
kalaşnikov
vinçester

478 İlk vinçesterlәrin nişanlaması (markirovka) necә yerinә yetirilirdi?

•

30/30
30/40
30/70
30/60
30/50

479 İlk seriya şәkilindә istehsal olunan vinçesterlәrin (HHD) tutumu nә qәdәr idi?

•

5 Mbayt
9 Mbayt
8 Mbayt
7 Mbayt
6 Mbayt

480 İlk HHD (vinçester) neçәnci ildә istehsal olunmuşdur?

•

1959cu ildә
1999cu ildә
1989cu ildә
1979cu ildә
1969cu ildә

481 İlk HDD –ni hansı firma istehsal etmişdir?

•

IBM firması
Nexus firması
Microsoft firması
Seagate firması
Rado forması

482 İlk HDDlәr hansı sürәtlә fırlanırdı?

•

2800 dövr/dәqiqә
3000 dövr/dәqiqә
3600 dövr/dәqiqә
3400 dövr/dәqiqә
3200 dövr/dәqiqә

483 Müasir HDDlәr hansı sürәtlә firlanır?

•

7200 dövr/dәqiqә
7800 dövr/dәqiqә
8000 dövr/dәqiqә
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7600 dövr/dәqiqә
7400 dövr/dәqiqә

484 Müasir sәrt disklәrin xüsusi әmәli yaddaşı necә adlanır?

•

kömәkçi yaddaş
xarici yaddaş
operativ yaddaş
xüsusi yaddaş
keş yaddaş

485 Sәrt disk istehsalçıları informasiyanı müvәqqәti yadda saxlayan yaddaşı adәtәn necә adlandırırlar?

•

pamper yaddaşı
bufer yaddaşı
ötürәn yaddaş
qәbul edәn yaddaş
qabaqlayıcı yaddaş

486 Müasir vinçesterlәr neçә tipölçüdә (formfaktor) istehsal olunur?

•

üç tipölçüdә
dörd tipölçüdә
beş tipölçüdә
iki tipölçüdә
bir tipölçüdә

487 İlk olaraq kompüterdә sәrt disklәr neçәnci illәrdә istifadә olunmağa başlanıb?

•

1960cı illәrdә
1945ci illәrdә
1990cı illәrdә
1970ci illәrdә
1950ci illәrdә

488 Müasir vinçester disklәr qalınlığına görә neçә tipölçüdә istehsal olunur?

•

dörd ölçüdә
altı ölçüdә
yeddi ölçüdә
beş ölçüdә
üç ölçüdә

489 Müasir vinçester diskin diametri maksimum neçә düymә bәrabәrdir?

•

5,35 düymә
5,25 düymә
5,65 düymә
5,45 düymә
5,55 düymә

490 İlk floppidisklәrin diametri nә qәdәr idi?

•

3,5 sm
3,5 metr
3,5 dm
3,5 düym
3,5 fut
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491 İlk floppidisklәrin tutumu nә qәdәr idi?

•

1,44 Kbayt
1,44 Tbayt
1,,44 bayt
1,4 Kbayt
1,44 Mbayt

492 Fәrdi kompüterlәrdә istifadә olunan ilk yığıcılar necә adlanırdı?

•

flәşdisk
qeyrielastik disk
normal disk
floppidisk
elastik disk

493 Müasir vinçester disklәrin qalınlığı maksimum neçә düymә bәrabәrdir?

•

3,45 düymә
3,35 düymә
3,25 düymә
3,15 düymә
3,55 düymә

494 Müasir daşınabilәn vinçester disklәrin çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

informasiya daşıyıcısına әl ilә toxunanda tez xarab olması
informasiya daşıyıcısinın daima çirkli olması
informasiya daşıyıcısının daima tәmiz olması
informasiya daşıyıcısının teztez qırılması
informasiya daşıyıcısının kompüterdәn kәnara çıxarıla bilinmәmәsi

495 İlk informasiyanın yazılmasının optik texniligiyası nә vaxt yaranmışdır?

•

1961ci ildә
1991ci ildә
1981ci ildә
1951ci ildә
1971ci ildә

496 İlk informasiyanın yazılmasının optik texnologiyası harada yaradılmışdır?

•

ABŞın Masaçuset universitetindә
ABŞın Stendford universitetindә
Tbilisinin universitetlәrindәn birindә
Bakının universitetlәrindәn birindә
İngiltәrәnin Bohenqem universitetindә

497 İlk lazer disklәr neçәnci ildә istehsal olunmuşdur?

•

1950ci ildә
1960cı ildә
1970ci ildә
1980cı ildә
1990cı ildә

498 İlk lazer diskini hansı kompaniyalar istehsal etmişdir?
Misrosoft vә Sony
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•

Macintoch vә Philips
ancaq Microsoft
Apply vә Macintoch
Philips vә Sony

499 İlk istehsal olunan lazer disklәrinә informasiyanı neçә dәfә yazmaq mümkün idi?

•

beş dәfә
iki dәfә
üç dәfә
dörd dәfә
bir dәfә

500 Kompüterlәrdә istifadә olunan yığıcının variantları necә adlanır?

•

sadәcә variant adlanır
daxili vә xarici
daxili vә orta
orta vә xarici
daxili, orta vә xarici

501 Kompüterlәrdә istifadә edilәn yığıcının neçә variantından istifadә edilir?

•

4
6
2
3
5

502 IBM PC kompüterlәrindә proqramların vә verilәnlәrin saxlanması üçün nәdәn istifadә edirlәr?

•

yığıcılardan
cәmlәyicidәn
klaviaturadan
printerdәn
üzünüçıxaran qurğudan

503 .Sәkkiz aparıcı firma ilә razılığa gәlәn Sony firması ilk dәfә CDDVD (Digital Versatile Disk) disklәrini
neçәnci ildә istehsal etmәyә başladı?

•

1995ci ildә
1955ci ildә
1965ci ildә
1975ci ildә
1985ci ildә

504 İlk CDROM ları hansı firmalar istehsal etmişdir?

•

heç bir firma istehsal ilә mәşğul olmayıb
Philips vә Microsoft firmaları
Sony vә Microsoft firmaları
Sony vә Philips firmaları
Macintosh vә Sony firmaları

505 İlk CDROM neçәnci ildә istehsal olunub?

•

1960cı ildә
1990cı ildә
1980cı ildә
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1970ci ildә
1950ci ildә

506 Sәrt disklәr әsasәn hansı ölçüdә daha çox istehsal olunurlar?

•

5,21, 3,5; 2,0
5,25; 3,5; 2,5
4,25; 2,35, 2,5
5,225; 3,05; 2,1
5,95, 2,001, 2,45

507 Disklәrin mәhsuldarlığını hansı xüsusiyyәtlәr müәyyәn edir?

•

müraciәt sürәti vә mәlumatların pozulma sürәti
müraciәt sürәtinin azlığı
mәlumatların mübadilә sürәti vә onlara müraciәt sürәti
mәlumatların pozulma sürәti
müraciәt sürәtinin olmaması

508 İlk olaraq hazırlanmış disklәr nә qәdәr informasiya yadda saxlaya bilirdi?

•

iki yüz Mbayt
yüz Mbayt
on Mbayt
bir neçә Mbayt
yüz әlli Mbayt

509 İlk olaraq istifadә olunan diskin ölçüsü nә qәdәr idi?

•

100 sm
20 sm
10 sm
10 mm
50 sm

510 Ilk sәrt disk yığıcısı (Hard Disk Drive) necәnci ildә yaradılmışdır?

•

1983cü ildә
1963cü ildә
1953cü ildә
1943cü ildә
1973cü ildә

511 Halhazırda әn çox istifadә olunan disklәrin diametri hansı ölçüyә malikdir?

•

7,5( ״düymә)
5,5( ״düymә)
4,5( ״düymә)
3,5( ״düymә)
6,5( ״düymә)

512 .Hansı firma disket (vә ya әMD  әyikgәn Maqnit Diski) istehsalına öncә başlamışdır?

•

heç biri disket istehsalı ilә mәşğul olmayıb
IBM firması
Macintosh firması
Microsoft firması
Rado firması
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513 .İlk әyilgәn maqnit diskinin diametri nә qәdәr olmuşdur?

•

10( ״düym)
6( ״düym)
4( ״düym)
2( ״düym)
8( ״düym)

514 .İlk әyilgәn maqnit diski hansı firmanın laboratoriyasında hazırlanmışdır?

•

heç birindә hazırlanmayıb
Macintosh firmasının
Rado firmasının
Microsoft firmasının
IBM firmasının

515 İlk әyilgәn maqnit diski nә vaxt hazırlanmışdır?

•

1991ci ildә
1971ci ildә
1961ci ildә
1951ci ildә
1981ci ildә

516 CDlәr neçә tәbәqәdәn ibarәtdir?

•

4
2
5
1
3

517 Disklәrdә hansı fayl sistemindәn istifadә olunur?

•

LAT
DAT
TAT
FAT
QAT

518 Disklәrdә bad sector necә başa düşülür?

•

diskin sınması
disk üzәrindәki qatın aradan götürülmәsi
diskin parçalanması
diskin әyilmәsi
diskin sәthinin korlanması

519 әn çox istifadә olunan maqnit yığıcıları hansılardır?

•

ümumiyyәtlә maqnit yığıcılarında istifadә olunmur
CDROM; CDWWW; CDPR
CDRRR; CDWOPR; CDR; MOM
CD–ROM; CDWORM; CDR; MO
CDMOR; CDWPR; CDP; OM

520 .İlk dәfә 5 düymlük sәrt disk (Hard Disk Drive) hansı mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlamışdır?
N.Tusi vә Mühәmmәd әl Xarәzmi tәrәfindәn
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•

B.Paskal vә V.Şikkard tәrәfindәn
P.Allan vә B.Qeyts tәrәfindәn
F.Konner vә A.Şuqart tәrәfindәn
B.Paskal vә Loinardo do Vinçi tәrәfindәn

521 .İlk dәfә 5 düymlük sәrt disk (Hard Disk Drive) neçәnci ildә hazırlanmışdır?

•

1989cu ildә
1969cu ildә
1959cu ildә
1949cu ildә
1979cu ildә

522 İlk hazırlanan 5 düymlük sәrd disklәrin (Hard Disk Drive) tutumu nә qәdәr idi?

•

6 Mbayt
4 Mbayt
3 Mbayt
2 Mbayt
5 Mbayt

523 İlk sәrt disk yığıcısını (Hard Disk Drive) hansı firma istehsal etmişdir?

•

heç biri istehsal etmәyib
Macintosh firması
Microsoft firması
IBM firması
Rado firması

524 CDlәrin orta tәbәqәsi nәdәn hazırlanmışdır?

•

işığı ötürә bilәn misdәn
işığı әks etdirәn alminiumdan
işığı udan xüsusi materialdan
işığı әks edәn misdәn
işığı udan misdәn

525 Sәrt maqnit disklәri (Hard Disk Drive) әsasәn hansı ölçülәrdә istehsal olunurlar?

•

heç biri düz deyil
3,4״1,9 ;״2,5 ;״5,35 ;״
3,5״1,8 ;״2,5 ;״5,25 ;״
3,5״2,8 ;״3,4 ;״5,15 ;״
3,5״1,99 ;״5,25 ;״

526 Sәrt maqnit diskinin (Hard Disk Drive) üzәrindәki sektorlar sayı (yığıcının tipindәn asılı oıaraq)
maksimum nә qәdәrdir?

•

100ә qәdәr
200ә qәdәr
50ә qәdәr
250yә qәdәr
150yә qәdәr

527 Müasir daşınabilәn vinçester disklәrindә böyük hәcmdә informasiya saxlamaq mümkündür. Diskin hansı
parametrlәri buna imkan verir?
yazmanın dәqiqliyi vә düzgün yazılması
yazmanın tәmizliyi vә tez yazılması
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•

yazmanın ağır sürәtlә yazılması vә verilәnlәrin pozulması
yazmanın sәrrastlığı vә tez oxunması
yazmanın yüksәk sürәti vә verilәnlәrin oxunması

528 Klaviaturanın xarici görünüşü vә strukturu hansı әmәliyyat sistemi yarandıqdan sonra dәyişikliyә mәruz
qalmişdir?

•

Windows 98
Windows 95
Windows 94
Windows 93
Windows 96

529 Çap qurğuları çap şәkilinә görә ayrıldıqları sınıf necә adlannır?

•

dont lazer, insekret
dot matrix, insekret
dot matrix, inject, lazer
do matrix, lazer
dont matrix, lazer, insekt

530 Çap qurğularını çap şәkilinә görә neçә sinfә ayırırlar?

•

5
3
2
1
4

531 Lazer printerlәrinin işlәmә prinsipi hansı alim tәrәfindәn kәşf olunmuşdur?

•

V.Lebedev
R. Enşteyn
F. Neyman
F. Karlson
B. Atanasov

532 Lazer printerlәrin iş prinsipi neçәnci ildә kәşf edilmişdir?

•

1959cu ildә
1939cu ildә
1929cu ildә
1919ci ildә
1949cu ildә

533 Şırnaqlı printerlәrin çatışmalığı nәdir?

•

ümumiyyәtlә printerin çatışmazlığı yoxdur
ucluğun iş zamanı tez – tez dәyişdirilmәsi
printerdә istifadә olunan mürәkkәbin keyfiyyәtini tez itirmәsi
printerdә istifadә olunan ucluğun daxilindәki mürәkkәbin tez quruması
ucluğun iş zamanı tez bir zaman әrzindә yiyilib işdәn çıxması

534 Şırnaqlı printerlәrin çapetmә sürәti nә qәdәrdir?

•

bir dәqiqәdә 1,5 sәhifә
bir saniyәdә 1500 sәhifә
bir dәqiqәdә 150 sәhifә
bir saniyәdә 150 sәhifә
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bir dәqiqәdә 1500 sәhifә

535 HewlettPackard firmasının istehsalı olan mürәkkәb püskürtmәli çap qurğularında çap zamanı
mürәkkәbin buxarlanması üçün nә qәdәr temperatur lazımdır?

•

430dәrәcәC
230dәrәcәC
130dәrәcәC
30dereceC
330dәrәcәC

536 İlk püskürtmәli printeri hansı firma istehsal etmişdir?

•

HelletPaccara firması
HewlettPackard firması
Microsoft firması
IBM firması
Sony firması

537 Skanerin kompüterә qoşulmasında әsasәn hansı portdan istifadә olunur?

•

BOB portu
SUB portu
BUS portu
USB portu
SOP portu

538 İstifadәçi müәyyәn işlәri yerinә yetirmәk üçün skanerdәn istifadә edir. Skaneri printer әvәzi istifadә
etmәk olarmı?

•

skaner ancaq televizora qoşulur
skaner müsiqi sәslәndirmәk üçündür
istifadә etmәk olar
istifadә etmәk olmaz
skaner videofilmlәrә baxmaq üçün

539 LED printerini ilk dәfә satış bazarına hansı firma çıxardı?

•

Intel firması
Panaconic firması
Sony firması
Okidata firması
IBM firmasi

540 Lazer printerindә hansı prinsipdәn istifadә olunur?

•

yarımexaniki prinsipdәn
avtomatik prinsipdәn
elektromexaniki prinsipdәn
elektroqrafik prinsipdәn
yarımavtomat prinsipindәn

541 Lazer printerin әsas üstünlüyü nәdәn ibarәtdir?

•

istinilәn kağıza çap etmәsi vә kağızı әzmәmәsi
mürәkkәbdәn uzun müddәt istifadә vә üstünü tez toz basması
yüksәk sәviyyәdә sәsküy salması vә teztez xarab olması
yüksәk çap sürәti, etibarlı vә uzun müddәtli işlәmәsi
mürәkkәbin tez xarab olması vә günәş şüasindan qorxması
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542 IBM firması kompüterlәrindә çap üçün birinci dәfә hansı printerdәn istifadә etmişdi?

•

LED printerindәn
püskürtmәli printerdәn
şırnaqlı printerdәn
matrisalı printerdәn
lazer printerindәn

543 Printerlәrin yaddaşı varmı?

•

Mouseun yaddaşından istifadә edir
kompüterin yaddaşından istifadә edir
yoxdur
vardır
prosessorun yaddaşından istifadә edir

544 Printerlәr nә mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

ümumiyyәtlә printerin kompüter ilә heç bir әlaqәsi yoxdur
komüterdәn alınmış informasiyanı digәr informasiya ilә uyğunlaşdırmaq üçün
kompüterdәn alınmış informasiyanı yoxlamaq üçün
kompüterdәn alınmış informasiyanı çap etmәk üçün
kompüterdәn alınmış informasiyanı tәmamilә pozmaq üçün

545 İlk rәngli skaner neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1977ci ildә
1957ci ildә
1947ci ildә
1937ci ildә
1967ci ildә

546 İlk ağqara skaner neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1863cü ildә
1873cü ildә
1883cü ildә
1843cü ildә
1853cü ildә

547 Lazer printerinin LED printerindәn fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

tamkeçiricinin yerinә tirodlardan istifadә olunur
yarımkeçirmәyәn elementin yerinә lampalardan istifadә olunur
eyni prinsipә malikdirlәr
yarımkeçirici lazerin yerinә svetodiodlardan istifadә olunur
diodlardan vә prosessorlardan istifadә olunur

548 Printerlәrdә çap keyfiyyәti hansı parametr ilә müәyyәn edilir?

•

printerdә istifadә edilәn mürәkkәbin qatılığı ilә
printerin buraxma qabiliyyәti ilә
printerin pozma qabiliyyәti ilә
printerin yazma qabiliyyәti ilә
printerdә istifadә edilәn mürәkkәbin tündlüyü ilә

549 Elektrotermik texnologiya hansı növ printerlәrdә istifadә edilir?
Xersona, Cann vә Packart printerlәrindә
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•

bu texnologiyalardan istifadә olunmur
Hewlett Packard, Xerox, Canon vә Lexmark printerlәrindә
Packard, Xerox, Canun vә Letomark printerlәrindә
Xersona, Can vә Lexmark printerlәrindә

550 Pezoelektrik texnologiya әsasәn hansı növ printerlәrdә istifadә olunur?

•

Epson vә Brother printerlәrindә
Lexmark vә Canon printerlәrindә
Xerox vә Canon printerlәrindә
Eppon vә Packard printerlәrindә
Hewlett Packard printerindә

551 İndiki zamanda şirnaqlı printerlәrin hansı növlәrindәn daha çox istifadә olunur?

•

şırnaqlı printerin ancaq bir növü var
pezoelektrik vә elektrotermik
pezocәrәyan vә elektromexaniki
pezogәrginlik vә elektroavtomatik
pezostabil vә vә elektrostabil

552 Printerlәr kompüterin hansı portuna birlәşirlәr?

•

әvvәllәr TTP portuna, indi isә SUS portuna
әvvәllәr TPT portuna, indi isә SUB portuna
әvvәllәr LPT portuna, indi isә USB portuna
әvvәlllәr PTL portuna, indi isә BUS portuna
ümumiyyәtlә portdan istifadә olunmur

553 Tәsvirin kağıza köçürmәsi prinsipinә görә printerlәr necә adlanırlar?

•

vuruşlu, vuruşsuz, qrafik
nöqtәli, fotoeffektli, üfürmәli, elektron
heç birindәn deyil
nöqtә vuruşlu, püskürtmәli, fotoelektron, termoqrafik
nöqtә vuruşlu, fotoqrafik

554 Printerlәr hansı parametrinә görә bölünürlәr?

•

çap edlәcәk materialın rәnginә görә
çap formatına görә
çap üsuluna görә
çap olunan materiala görә
çap edilәcәk materialın sayına görә

555 Skaner ilә kserokopiya aparatının fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

skaner aparatının yaddaşı yoxdur
skanerә aparatı üzünü çәkdiyi materialı yaddaşında saxlaya bilir, kserokopiya isә yox
skaner aparatı bahadır, kserokopiya isә ucuzdur
skaner aparatı istifadәyә әlverişli deyil, kserokopoiya isә әlverişlidir
kserokopiya aparatı üzünü çәkdiyi materialı yaddaşında saxlaya bilir

556 Çap zamanı istifadә edilәn kağızın hansı parametrlәrinә diqqәt yetirmәk lazımdır?

•

kağızın çәkisinә, kağızın sarılığına
kağızın qalınlığına, rәnginin bozluğuna
kağızın rәnginә, kağızın çәkisinә
kağızın keyfiyyәtinә, kağızın növünә
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kağızın formatına, kağızın ağırlığına

557 Mürәkkәb püskürtmәli çap qurğularının mәnfi cәhәtlәri hansılardır?

•

texniki xidmәtsiz işlәmәsi, sәhifәni keyfiyyәtsiz çap etmәsi
texniki xidmәti tәlәb etmәmәsi, sәhifәyә çәkilәn xәrcin çox olmaması
texniki xidmәtin baha olması, hәr sәhifәyә çәkilәn xәrcin çox olması
texniki xidmәti tәlәb etmәsi, sәhifәyә çәkilәn xәrcin olmaması
texniki xidmәtin baha başa gәlmәsi, sәhifәni әzәrәk çap etmәsi

558 Mürәkkәb püskürtmәli çap qurğularının müsbәt cәhәtlәri hansılardır?

•

qiymәtlәrinin baha olması, fotoşәkil keyfiyyәtindә çap etmәsi
heç birinin olmaması
qiymәtlәrinin ücüz olması, fotoşәkil keyfiyyәtindә çap etmәsi
qiymәtlәrinin ucuz olması, fotoşәkili çap edә bilmәmәsi
qiymәtlәrinin baha olması, fotoşәkili çap edә bilmәsi

559 Nöqtә vuruşlu çap qurğularının mәnfi cәhәtlәri hansılardır?

•

sәsküylü işlәmәsi, çap sürәtinin maksimum olması
çap zamanı vәrәqin üzәrinә simvolları tam çap etmәmәsi
sürәtinin olmaması, çap zamanı vәrәqi әzmәsi
sәssiz işlәmәsi, sürәtinin orta normal olması
sәsküylu işlәmәsi, çap sürәtinin aşağı olması

560 Şırnaqlı printerlәr kompüterlәrә hansı portlar vasitәsilә qoşulur?

•

qoşulma üçün portlardan istifadә olunmur
LPP vә ya PPV portu ilә
LPR vә ya USS portu ilә
LTP vә ya USB portu ilә
LTT vә ya UBB portu ilә

561 Matritsalı printerlәrin çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

sәsküylü işlәmәlәri
sәssiz işlәmәlәri
çap zamanı qalın kağızdan istifadә olunması
çap zamanı mütlәq sarı rәngli kağızdan istifadә edilmәsi
istifadә edilәn lentin tez işdәn çıxması

562 Matritsalı printerlәrin çap sürәti hansı parametrlә ölçülür?

•

bir saatda vurulan işarәlәr sayı ilә
bir dәqiqәdә vurulan işarәlәr sayı ilә
bir ayda vurulan işarәlәr sayı ilә
bir gün әrzindә vurulan işarәlәr sayı ilә
bir saniyәdә vurulan işarәlәr sayı ilә

563 Skanerlәrdә tәsvirin rәqәmlә kodlaşdırılması prinsipi nәyә әsaslanır?

•

heç bir çevrilmә aparılmır
analoq siqnalın hәm analoq siqnala, hәm dә rәqәm siqnala çevrilmәsinә
analoq siqnalın analoq siqnala çevrilmәsinә
rәqәm siqnalın rәqәn siqnalına çevrilmәsinә
analoq siqnalın rәqәm siqnalına çevrilmәsinә

564 Skaner qurğusundan kompüterlәrdә nә mәqsәd üçün istifadә olunur?
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•

istifadәçiyә lazım olan istәnilәn sәnәdin üzünü çıxarmaq üçün
kompüterdә olan informasiyanı yaddaşdan silmәk üçün
kompüterlә heç bir әlaqәsi yoxdur
kompüterdә olan informasıyanı Mousea ötürmәk üçün
istifadәçiyә lazım olan informasiyanı (şәkillәri, fotoları, slaydları vә s.) kompüterә ötürmәk üçün

565 Printerlәr hansı informasiya kodunu qrafik simvola çevirirlәr?

•

ASCII kodunu
ASC4 kodunu
ASSSIII kodunu
ABS kodunu
ACSA kodunu

566 TFT monitorlarının üstün cәhәtlәrindәn biri hansıdır?

•

heç bir cavab doğru deyil
enerji tәlәbi normaldır
çox enerji tәlәb edir
az enerji tәlәb edir
enerjisiz işlәyir

567 CRT monitorlarının әsas elementi nәdir?

•

ekranda yerlәşәn işıqlı nöqtәlәr
ekranda istifadә olunan şüşә
ekranın üzәrinә çәkilmiş şirә (lak)
şüaburaxan qurğu
kineskop

568 Rәngli görüntünün fizioloji xüsusiyyәtlәri hansı alim tәrәfindәn araşdırılmışdır?

•

Ziya Bunyatov
Lomonosov
Nәsrәddin Tusi
Mendeleyev
Yusif Mәmmәdәliyev

569 Rәqәmli rәngli monitorların kineskopunda hansı rәnglәrdәn istifadә edilir?

•

qırmızı, yaşıl, sarı
narıncı, qәhvәyi, mavi
qırmızı, yaşıl, göy
yaşıl, sarı, göy
bәnövşәyi, qәhvәyi, sarı

570 Rәqәmli rәngli monitorların kineskopunda neçә rәngdәn istifadә edilir?

•

5 rәngdәn
3 rәngdәn
2 rәngdәn
1 rәngdәn
4 rәngdәn

571 .Rәqәmli monitorlarda mәntiqi sıfırın sәviyyәsi neçә volta bәrabәrdir?

•

0,5 volta
0,3 volta
0,2 volta
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0,1 volta
0,4 volta

572 Fәrdi kompüterlәrdә istifadә olunan monitorlarda hansı siqnallardan istifadә edilir?

•

heç bir siqnaldan istifadә olunmur
analoji siqnallardan
analoq vә rәqәmli videosiqnallardan
analoji vә rәqәmsal siqnallardan
rәqәmli videosiqnallardan

573 Sadә yastı LCD ekranın çatışmazlığı hansıdır?

•

piksellәrin olmaması
piksellәr sayının teztez dәyişmәsi
piksellәr sayının çoxluğu
piksellәr sayının azlığı
piksellәr sayının sabitliyi

574 .LCD monitorlarının әn geniş yayılmış modellәri hansılardır?

•

heç biri
sadә yastı, yumru
fәalmatris, dairәvi
yumru, qeyri fәalmatris, fәal matris
sadә yastı, qeyri fәalmatris, fәalmatris

575 LCD ekranları nәyi emal etmir, nәyi әks etdirir?

•

heç bir şey etmir
işığı әks etdirmir
işığı emal edir
işığı emal etmir, sadәcә әks etdirir
işığı emal edir, әks etdirmir

576 LCD monitorlarını adәtәn necә adlandırırlar?

•

düzbucaqlı ekran
qabarıq ekran
yastı ekran
dairәvi ekran
batıq ekran

577 Monitorlarda piksel hansı rәnglәri tәzahür etmir?

•

ümumiyyәtlә piksel ancaq sәsi tәzahür edir
solğun rәnglәri
parlaq rәnglәri
bütün rәnglәri
qırmızı, göy vә yaşıl rәnglәrdәn başqa hamısını

578 CRT monitorunda nöqtә aralığı nә ilә idarә edilir?

•

heç biri ilә
işıqlandırma lövhәsi ilә
işıqlandırma maskası ilә
kölgәlәndirmә maskası ilә
kölgәlәndirmә qutusu ilә
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579 Monitor bazarında әn çox hansi tip monitorlar daha populyardır?

•

CCR, LCC, TFF
CCC, LDD, FTF
TRC, CDL, FFT
CRT, LCD, TFT
CCT, LLD, TTF

580 . Monitorlar nәyi әks etdirirlәr?

•

müxtәlif xarakterli mövzuları
fotoşәkillәri vә rәsmlәri
mәtn vә qrafik materialları
mәtn vә musiqini
qrafik materialları vә musiqi әsәrlәrini

581 Monitorlar hansı parametrlәrinә görә birbirindәn fәrqlәnirlәr?

•

ekranda yerlәşәn nöqtә aralığına vә monitorun qiymәtinә görә
ekran ölçüsünә vә monitorun qiymәtinә görә
ekranda yerlәşәn nöqtә aralığına vә monitorun etibarlığına görә
ekran ölçüsünә vә ekranda yerlәşәn nöqtә aralığına görә
ekran ölçüsünә vә monitorun çәkisinә görә

582 Trinitron elektronşüa borusunda ekran hansı sәthә malikdir?

•

elliptik
silindrik
heç bir sәthә malik deyil
konusvari
dairәvi

583 Sony firması FD Trinitron texnologiyasına әsaslanan monitoru neçәnci ildә istehsala buraxdı?

•

1988ci ildә
1998ci ildә
2008ci ildә
1968ci ildә
1978ci ildә

584 Trinitron borusunu Sony firması neçәnci ildә istehsala buraxmışdır?

•

1982ci ildә
1992ci ildә
1972ci ildә
1962ci ildә
2002ci ildә

585 Trinitron borusunu hansı firma yaratmışdır?

•

Macintosh firması
Sony forması
Mitsubishi firması
IBM firması
Microsoft firması

586 Elektronşüa borusu 1897ci ildә kim tәrәfindә kәşf edilib?
alman alimi Eynşteyn tәrәfindәn
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•

almaniyada kәşf olunmayıb
alman alimi Karl Libhent tәrәfindәn
alman alimi Roza Lüksemburq tәrәfindәn
alman alimi Ferdinand Braun tәrәfindәn

587 Elektronşüa borusu neçәnci ildә kәşf edilib?

•

1907ci ildә
1897ci ildә
1957ci ildә
1937ci ildә
1917ci ildә

588 TFT monitorlarında qara rәng yarımqaranlıqda hansı rәngә çevrilir?

•

bir az boza
bir az yaşıla
bir az narıncıya
bir az maviyә
bir az sarıya

589 TFT monitorlarının üstün cәhәtlәrindәn biri hansıdır?

•

tәsvirin stabilliyi
tәsvirin sәsinin artması
tәsvirin rәnginin pozulması
tәsvirin teztez pozulması
tәsvirin teztez dәyişmәsi

590 İndiki zamanda maye kristal monitorlarının istehsalında neçә tip aktiv matrisadan istifadә edilir?

•

4
7
8
6
5

591 LCD monitorlarında ekran kimi nәdәn istifadә olunur?

•

qeyriaktiv LCD matrisadan
qeyripassiv LCD matrisadan
ümumiyyәtlә heç bir şeydәn istifadә olunmur
passiv LCD matrisadan
aktiv LCD matrisadan

592 LCD monitoru sözü azәrbaycan dilindә necә sәslәnir?

•

qarışıq kristal
maye kristal
bәrk kristal
duru kristal
qatı kristal

593 CRT monitoru sözü azәrbaycan dilindә necә sәslәnir?
elektronşüa qurğusu
elektronşüa lenti
elektronşüa ötürücüsü
elektron şüa kәmәri

•
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•

elektronşüa borusu

594 Monitorlarda hәr bir piksel hansı rәnglәrlә әks olunur?

•

qırmızı, göy, yaşıl
qırmızı, sarı, narıncı
qırmızı, sarı, göy
qırmızı, mavi, alqırmızı
qırmızı, narıncı, cәhrayı

595 Monitorlarda hәr bir pikseli әks etmәk üçün neçә rәngdәn istifadә olunur?

•

4
5
3
2
6

596 Monitorlarda kadr tezliyi hansı qiymәtdәn aşağı olmamalıdır?

•

70 hersdәn
10 hersdәn
25 hersdәn
50 hersdәn
60 hersdәn

597 Maye kristal әsasәn nәyә hәssasdır?

•

soyuqluğa
qızmaya
soyumağa
heç birinә
istiliyә

598 . Maye kristal necә maddәdir?

•

bәrk maddә deyil
maye maddәdir
bәrk maddәdir
maye maddә deyil
maye vә bәrk maddә arasında olan maddәdir

599 Monitorlarda nöqtә aralığı necә göstәrilir?

•

doto pitche
dot pitcher
dont,s print
do printer
dot pitch

600 Monitorun ekranındakı simvolların yenilәmә sürәti hansı vahidi ilә ölçülür?

•

millimetr
hers
heç biri
millilitr
milliqram

601 . Monitor vә ekran kartı hansı oxunma rejimini dәstәklәyir?

•
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•

ardıcıl vә qarışıq oxunma rejimini
ardıcıl oxunma rejimini
paralel oxunma rejimini
paralel vә qarışıq oxunma rejimini
ardıcıl vә paralel oxunma rejimini

602 CRT monitorlarının iş prinsipi nәyә әsaslanır?

•

elektron tapançadan çıxan elektron selinin fosfor tәbәqәyә toxunmasına
tapançadan çıxan lazer şüasına
lazer şüasının fosfor tәbәqәyә toxunmasına
tapançadan çıxan infraqırmızı şüaya
tapançadan çıxan infraqırmızı şüanın ekrana toxunmasına

603 Elektronşüa borularında işıqlanma parlaqlığı nәyә proporsionaldır?

•

buraxılan şüanın uzunluğuna
buraxılan şüanın enerjisinә
buraxılan şüanın nazikliyinә
buraxilan şüanın qalınlığına
buraxılan şüanın eninә

604 TFT monitorlarının üstün cәhәtlәrindәn digәri hansıdır?

•

elektromaqnit şüanın yayılması çoxdur
elektromaqnit şüanın yayılması azdır
burada elektromaqnit şüadan istifadә olunmur
elektromaqnit şüanın yayılması ümumiyyәtlә yoxdur
elektromaqnit şüanın yayılması normadadır

605 TFT monitorlarının üstün cәhәtlәrindәn biri hansıdır?

•

tәsvirdә hәndәsi bucaqların olması
tәsvirdә hәndәsi ölçülәrin olmaması
tәsvirdә hәndәsi dairәlәrin olmaması
tәsvirdә hәndәsi tәhrifin olmaması
tәsvirdә hәndәsi fiqurların olması

606 Aşağıda göstәrilәn parametrlәrdәn hansı skanerә aiddir?

•

optik icazә, rәngin dәrinliyi, dinamik diapozon
rәngin müxtәlifliyi, lazer şüası, statik icazә
rәngin dәqiqliyi, statik lazer şüası, optik görüntü
optik görüntü, rәngin sadәliyi, dinamik hәrәkәt
optik şüa, rәnglәr, statik hәrәkәt

607 Sәtirlәrin ekranda әks olunma tezliyi nәyi әks etdirir?

•

saniyә әrzindә ekranda yaranan kadrların әyriliyini
saniyә әrzindә ekranda әmәlә gәlmiş müxtәlif xarakterli sәslәrin tezliyini
saniyә әrzindә ekranda göstәrilәn şәkillәrin rәngini
saniyә әrzindә ekranda yaranan cızıqların sayını
saniyә әrzindә ekranda әks olunan sәtirlәrin sayını

608 Rәqәmli montorlarda idarәetmә hansı siqnallarla yerinә yetirilir?

•

heç bir siqnaldan istifadә edilmir
birlik siqnallarla
ikilik siqnallarla
82/95

22.12.2016

üçlük siqnallarla
dördlük siqnallarla

609 . Elektrik enerjisinә qәnaәt baxımından hansı tip ekranlar nisbәtәn әlverişlidir?

•

LCD ekranı RTRT ekranına nisbәtәn әlverişlidir
LCD ekranı CRT ekranına nisbәtәn әlverişlidir
LDD ekranı CRR ekranına nisbәtәn әlverişlidir
CCD ekranı RRT ekranına nisbәtәn әlverişlidir
LCC ekranı TRT ekranına nisbәtәn әlverişlidir

610 Monitorların güc sәrfi hansı parametrlәrdәn asılı olaraq dәyişir?

•

monitorun ekranında istifadә edilәn rәng modelindәn
monitorun tipindәn vә istehsal texnologiyasından
heç bir parametrdәn
monitorda ekrandan istifadә edilәn şüşәnin qalınlığından
monitorun ekranının enindәn

611 . Qazplazma monitorlarının CRT monitorlarına görә üstün cәhәti hansıdır?

•

arxa tәrәfә doğru uzanan boyun hissәnin olması
arxa tәrәfә doğru uzanan boyun hissәnin olmaması
ön tәrәfә vә arxa tәrәfә doğru uzanan boyun hissәnin olması
ön tәrәfә doğru uzanan boyun hissәnin olmaması
heç birinin olmaması

612 Qeyrifәal matrisli LCD ekranın çatışmazlığı hansıdır?

•

yenilәmә sürәtinin aşağı olması
yenilәmә sürәtinin vә sürәti әksetdirmә sürәtinin açağı olması
yenilәmә sürәtinin aşağı, әksetdirmә sürәtinin yuxarı olması
heç birinin olmaması
sürәti әksetdirmә sürәtinin yuxarı olması

613 Müasir modemlәrdә verilәnlәrin sıxılma standartlarından (protokollarından) istifadә edilir. Bu standartın
yazılış qaydası necәdir?

•

V.94
V.90
V.91
V.92
V.93

614 İnformasiya sıxıldıqda modemdә hansı parametr dәyişir?

•

kanalın buraxma qabiliyyәti artır
kanalın buraxma qabiliyyәti azalır
kanalın buraxma qabiliyyәti dәyişmir
kanalın buraxma qabiliyyәti mәhdudlaşır
kanalla informasiya ötürmәk mümkün olmur

615 Kompüter texnologiyasında hansı tip medemdәn istifadә olunur?

•

müasir kompüterlәr modemsiz istehsal olunur
daxili vә xarici
ancaq daxili
ancaq xarici
hec birindәn istifadә olunmur
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616 Xarici modem kompüterә necә birlәşir?

•

әlaqә yoxdur
birlәşdirici ip vasitәsi ilә
birlәşdirici kabel ilә
birlәşdirici kәndir ilә
birlәşdirici tros vasitәsi ilә

617 Telefon xәtlәrinә birlәşmәk üçün istifadә olunan modemlәr neçә tipә bölünür?

•

2
1
5
4
3

618 Telefon xәtlәrinә qoşulmaq üçün istifadә olunan modemlәr necә adlanır?

•

faks vә ADLL –modem
modem vә ADS modem
faksmodem vә ADSL modem
faksbirlәşdirci vә adi modem
modern vә ADLS modem

619 Daxili modemi kompüterә birlәşdirmәk üçün nәdәn istifadә edirlәr?

•

ana lövhәnin slotlarının birindәn
qida blokundan
prosessordan
sәrt yaddaşdan
әmәli yaddaşdan

620 ADSL hansı sözlәrin birlәşmәsindәn alınmışdır?

•

asimmetrik rәqәmli telefon xәtti
asimmetrik rәqәmli abonent xәtti
asimmetrik televizor dalğası
qeyrisimmetrik telefon xәtti
asimmetrik telefon xәtti

621 Modemi seçәrkәn kiminlә mәslәhәtlәşmәk lazımdır?

•

provayder ilә
kompüter ustası ilә
kompüteri istehsal edәn firma ilә
heç kimlә mәslәhәtlәşmәk lazım deyil
satıcı ilә

622 Modemin modulyasiya sürәti hansı parametr ilә ölçülür?

•

bon ilә
bob ilә
bor ilә
bok ilә
bod ilә

623 Modemin әsas xarakteristikası nәdir?

•

modulyasiya sürәti
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model sürәti
modellәşdirmә sürәti
modifikasiya sürәti
modern sürәti

624 Modem sözü hansı sözlırin birlәşmәsindәn alınmışdır?

•

modifikasiya vә demodifikasiya
modellәşdirmә vә demodellәşdirmә
modern vә demodern
modulyasıya vә demodulyasiya
model vә demontaj

625 Kabel modemi nә mәqsәd üçün istifadә olunur?

•

kompüterlәrin informasiya dövrәsindәn ayrılması üçün
kompüterlәrin skanerlәrә qoşulması üçün
kompüterlәrin printerlәrә qoşulması üçün
kompüterlәrin informasiya dövrәsinә qoşulması üçün
ümumiyyәtlә kompüterlәrin qoşulmasında istifadә edilmir

626 Kabel modemi hansı qurğu vasitәsilә qoşulur?

•

birlәşmәdә heç nәdәn istifadә edilmir
birlәşdirici vasitәsilә
ayırıcı vә birlәşdirici vasitәsilә
bölücü vasitәsilә
ayırıcı vasitәsilә

627 ADLS –modemi kompüterin portuna nә ilә birlәşir?

•

birlәşmәdә heç nәdәn istifadә edilmir
xüsusi hazırlanmış alminium mәftil vasitәsilә
xüsusi modem kabeli ilә
xüsusi hazırlanmış naqil ilә
xüsusi hazırlanmış ip ilә

628 Kabel modemindәki bölüçü hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

kabel modemindә ötürülәn siqnalı üçә bölür
kabel ilә televiziya kabeli arasındakı siqnalı ikiyә bölür
televiziya siqnalını bölür, kabel modemindәki siqnalı bölmür
kabel modemi ilә televizor arasındakı siqnalı bölür
televiziya siqnalını bir neçә yerә bölür

629 Müasir modemlәr hansı rejimi dәstәklәyir?

•

PlutsandPloşad rejimini
PlastandPloşad rejimini
PlugandPlay rejimini
PlaşandPul rejimini
RlugandPlaş rejimini

630 Modemin platasını hәmişә qida blokundan uzaqda quraşdırırlar. Buna sәbәb nәdir?

•

platanı blokdan uzaqlaşdırmaq mәslәhәt deyil
blokda әmәlә gәlәn sәsküydәn kәnarlaşdırmaq üçün
blokda yaranan maqnit sahәsinin tәsirindәn kәnarlaşdırmaq üçün
blokda yaranan istiliyin tәsirini azaltmaq üçün
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blokdakı sәrinkeşin әmәlә gәtirdiyi külәkdәn qorumaq üçün

631 Modemlәr iki standart fiziki interfeysә malikdir. Bunlar necә adlanır?

•

RC11 telefon xәtti ilә interfeys vә kompüter ilә interfeys
RC111 telefonlu vә kompüterli
RC123 telefona birlәşәn vә kompüterә birlәşәn
RC000 telefon üçün vә kompüter üçün
RC000 telefonsuz vә kompütersiz

632 Modemin informasiyanı buraxma qabiliyyәti hansı parametr ilә ölçülür?

•

heç bir cavab düz deyil
kanal ilә ötürülәn mәlumatların sıxlığı ilә
kanal ilә ötürülәn mәlumatların çoxluğu ilә
kanal ilә ötürülәn informasiyanın vacibliyi ilә
kanal ilә ötürülәn yararlı informasiyanın xüsusi çәkisi ilә

633 Müasir modemlәrdә verilәnlәr müәyyәn standarta uyğun olaraq ötürülür. Bu standartda uyğun
verilәnlәrin ötürülmә sürәti nә qәdәrdir?

•

57 060 bit/saniyә
57 000 bit/saniyә
57 600 bit/saniyә
57 006 bit/saniyә
57 606 bit/saniyә

634 UPS interfeysi kimi hansı portdan istifadә olunur?

•

BUS portundan
COM vә ya USB portundan
COMBUS portundan
MOC portundan
ümumiyyәtlә portdan istifadә mәslәhәt deyil

635 Şinin әsas xarakteristikaları hansılardır?

•

şinin mәrtәbәliliyi, buraxma qabiliyyәti
şinin rәngi, pozma qabiliyyәti
şinin qalınlığı, köçürmә qabiliyyәti
şinin uzunluğu, yaradıcılıq qabiliyyәti
şinin heç bir xüsusiyyәti yoxdur

636 WiFi texnologiyadan әsasәn nәyin yaradılmasında geniş istifadә olunur?

•

naqilsiz televiziya xәtlәrinin qurulmasında
naqilsiz lokal dövrәlәrin qurulmasında
naqilsiz kosmik xәtlәrin qurulmasında
naqilsiz kino çәkilişlәrinin aparılmasında
naqilsiz telefon xәtlәrinin qurulmasında

637 Bluetooth texnologiyası (yәni, kompüter, printer, skaner vә s. qurğuları arasında yaradılan әlaqә) nә
mәqsәd üçün istifadә olunur?

•

rabitә naqillәrinin vә ofislәrdә telefonların quraşdırılması üçün
mәişәt vә ofis xәtlәrinin qurulması üçün
rabitә kanallarının vә telefon xәtlәrinin çәkilmәsi üçün
rabitә siqnallarının vә televiziya siqnallarının ötürülmәsi üçün
rabitә kabellәrinin vә televiziya kabellәrinin çәkilmәsi üçün
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638 Universal ardıcıl USB portlarına qoşulan qurğular kompüterdәn neçә metr uzaqlıqda yerlәşә bilәr?

•

25 metrә qәdәr
15 metrә qәdәr
10 metrә qәdәr
5 metrә qәdәr
20 metrә qәdәr

639 Universal ardıcıl USB portlarının tәyinatı nәdir?

•

kompüterә çoxlu sayda prosessorları qoşmaq
kompüterә çoxlu sayda musiqi alәtlәrini qoşmaq
kompüterә müxtәlif tipli periferiya qurğularını qoşmaq
kompüterә eyni tipli periferiya qurğularını qoşmaq
kompüterә eyni xarakterli videomaqnitafonları qoşmaq

640 İnfraqırmızı portdan istifadә etmәklә işlәyәn qurğular standartı hansı assosiasiya tәrәfindәn
yaradılmışdır?

•

İnfragreen Data Association
İnfrayellow Data Association
İnfrablack Data Association
İnfrared Data Association
İnfrablue Data Association

641 Nә üçün ardıcıl birlәşmәdәn istifadә olunur?

•

heç biri düz deyil
çünki istifadә edilәn şinlәrin ilişmә xüsusiyyәtlәrini maksimum artırmaq mümkündür
çünki istifadә edilәn ciplәrin sürәtlәrini maksimum artırmaq mümkündür
çünki istifadә edilәn çiplәrin maksimum imkanlarından istifadә mümkündür
çünki istifadә edilәn qoşquların imkanlarını maksimum artırmaq mümkündür

642 Bәzәn gәrginliyin kәsilmәsi kompüterlәrә müәyyәn ziyan gәtirir. Bu mәqsәdlә nәdәn istifadә etmәk
mәslәhәtdir?

•

şәbәkәyә qoşulmuş kondiosenerdәn
şәbәkәyә qoşulmuş telefondan
şәbәkә kabelindәn
şәbәkә süzgәcindәn
şәbәkә qoşulmuş televizordan

643 Şinin buraxma qabilliyyәtini hansı parametr tәyin edir?

•

ay әrzindә şindәn ötürülәn informasiyadakı baytların sayı
saniyә әrzindә şindәn ötürülәn informasiyadakı baytların sayı
saat әrzindә şindәn ötürülәn informasiyadakı baytların sayı
dәqiqә әrzindә şindәn ötürülәn informasiyadakı baytların sayı
gün әrzindә şindәn ötürülәn informasiyadakı baytların sayı

644 .Şinin mәrtәbәliyini nә müәyyәn edir?

•

ona daxil olan tristorların sayı
ona daxil olan parallel ötürücülәrin sayı
ona daxil olan mikroprosessorların sayı
ona daxil olan tranzistorların sayı
ona daxil olan yuvaların sayı

645 Kompüterdә istifadә olunan şinin әsas parametrlәri hansılardır?

•

87/95

22.12.2016

•

buraxma qabiliyyәti vә mәrtәbәliliyi
mәrtәbәliliyi vә tutma qabiliyyәti
buraxma vә tutma qabiliyyәti
işlәmә qabiliyyәti
ötürmә vә buraxma qabiliyyәti

646 Standart istehsal olunan parallel portlardan adәtәn hansı qurğunun kompüterә qoşulması üçün istifadә
olunur?

•

skanerlәrin
printerlәrin
klaviaturanın
modemlәrin
Mouseun

647 Şinin әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

ümumiyyәtlә heç bir әmәliyyatda iştirak etmәmәk
iki vә daha çox qurğunu susma rejiminә keçirmәk
iki vә daha çox qurğu arasında informasiya mübadilәsinә maneçilik etmәk
iki vә daha çox qurğu arasında informasiya mübadilәsini hәyata keçirmәk
ümumiyyәtlә qurğuların işini dayandırmaq

648 Sistem şininin tәyinatı nәdәn ibarәtdir?

•

sistemә daxil olan prosessorlar, yaddaş vә digәr qurğular arasında informasiya mübadilәsi
heç bir tәyinatı yoxdur
yaddaşın digәr ünsürlәrdәn tәmizlәnmәsi vә digәr qurğuların idarә olunması
sistemә daxil olan prosessorlar arasında yazıpozu işinin yerinә yetirilmәsi
sistemdә olan qurğuları idarә etmir

649 Standart paralel portun tәyinatı nәdir?

•

heç bir tәyinatı yoxdur
fәrdi kompüterdәn informasiyanı istifadәşiyә ötürmәk
fәrdi kompüterdәn yaddaşa informasiya ötürmәk
fәrdi kompüterdәn printerә informasiyanı bir istiqamәtdә ötürmәk
fәrdi kompüterdәn informasiyanı masaüstünә ötürmәk

650 Portda ardıcıl әlaqә nә demәkdir?

•

ümumiyyәtlә informasiya ötürülmür
yәni informasiya naqillә deyil, mühit vasitәsilә ötürülür
yәni informasiya naqil vasitәlә paralel ötürülür
yәni informasiya naqil vasitәsilә bitlәrlә ötürülür
yәni informasiya 100 baytlarla mühit vasitәsilә ötürülür

651 Portda paralel әlaqә nә demәkdir?

•

yәni 1 bayt informasiya birbirinin ardınca deyil, paralel (eyni vaxtda) ötürülür
yәni 100 bayt informasiya ardıcıl vә paralel ötürülür
yәni 1000 bayt informasiya ardıcıl vә paralel deyil, başqa üsulla ötürülür
yәni heç bir informasiya ötürülmür
yәni 10 bayt informasiya paralel deyil, birbirinin ardınca ötürülür

652 Genişlәndirmә kartlarına hansı qurğular daxildir?
videokart, simkart, modem vә s.
videokart, anakart, telekart vә s.
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•

videokart, genişlәnmә kartı, anakart vә s.
videokart, telekart, anakart vә s.
videokart, audiokart, modem vә s.

653 Genişlәndirmә kartı kompüterdә nәyә qulluq edir?

•

xarici qurğuları digәr qurğulara qoşmağa
xarici qurğuları genişlәndirmәyә
xarici qurğuları idarә etmәyә
xarici qurğuları test etmәyә
xarici qurğuları azaltmağa

654 Videokartın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

tәsvirin ziddiyyәtini artırmaq
tәsvirin monitorda göstәrilmәsini idarә etmәk
tәsvirin rәnglәrini tәnzimlәmәk
tәsvirin parlaqlığını artırmaq
tәsvirin enini vә uzununu tәnzimlәmәk

655 Monitorda göstәrilәn üçölçülü tәsvirin keyfiyyәti nә ilә müәyyәn edilir?

•

videokartın vә mәrkәzi prosesorun mәhsuldarlığı ilә
videokartın qalınlığı vә prosessorun eni ilә
prosessorun üzәrindәki reklam xarakterli yazılarla
videokartın üzәrindә elementlәrin sayı ilә
videokartın üzәrindәki slotların sayı ilә

656 Sәs kartı nә mәqsәd üçün istifadә olunur?

•

müxtәlif sәs siqnallarının yazılması vә sәslәndirilmәsi üçün
müxtәlif sәs siqnallarını sәslәndirib birbir pozmaq üçün
müxtәlif sәs siqnallarını birbir sәslәndirmәk üçün
müxtәlif sәs siqnallarını araşdırmaq üçün
müxtәlif sәs siqnallarını ekranda göstәrmәk üçün

657 Videoyaddaşın mәhsuldarlığı hansı parametrlәrlә xarakterizә olunur?

•

tezlik vә tutum ilә
tezlik vә kondensatorların markası ilә
tezlik vә mikroporsessorların markası ilә
tezlik vә onun üzәrindәki tranzistorların sayı ilә
tezlik vә onu istehsal edәn firmanın adı ilә

658 Videoyaddaşın әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

monitorun ekranına çıxarılmış tәsvirin uzunluğunu dәyişdirmәk
monitorun ekranına çıxarılmış tәsvirin parlaqlığını artıqmaq
monitorun ekranına çıxarılmış tәsvirin müvәqqәti saxlanmasını yerinә yetirmәk
monitorun ekranına çıxarılmış tәsvirin ziddiyyәtini artırmaq
monitorun ekranına çıxarılmış tәsvirin enini dәyişdirmәk

659 Bәzәn kompüterin qoşulduğu gәrginlik mәnbәyindәn gәrginlik qәflәtәn kәsilir. Bu kompüterә ziyan
verir. Bunun qarşısını hansı qurğu ilә almaq mümkündür?

•

qida bloku ilә
şәbәkә süzgәci ilә
translyator ilә
transformator ilә
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terminator ilә

660 .Kommersiya mәqsәdli birinci kompüterin daxilindә hansı mikroprosessordan istifadә olunurdu?

•

Intel 0808
Intel 8080
Intel 8008
Intel 8000
Intel 0008

661 İlk inteqral sxemi kim ixtira edib?

•

Leonid Lebedev
Robert Noys
Alen Poll
Bill Qeyts
Alen Delon

662 İlk inteqral sxem neçәnci ildә ixtira edilib?

•

1989cu ildә
1969cu ildә
1959cu ildә
1949cu ildә
1979cu ildә

663 Ümumiyyәtlә prosesorları neçә nәslә bölmәk qәbul olunmuşdur?

•

8 nәslә
6 nәslә
4 nәslә
2 nәslә
7 nәslә

664 Ücüncü nәsl prosessorlar (80386) әvvәlkilәrdәn nә ilә fәrqlәnirdi?

•

virtual rejimdә işlәyә bilmәmәsi vә xarici yaddaşın olmamamsı ilә
virtual rejimdә işlәmәsi vә xarici keşyaddaşın olması ilә
qalınlığına görә
ölçülәrinә görә
keşyaddaşın olmaması ilә

665 Birinci vә ikinci nәsl prosessorlara hansı prosessorları nümunә kimi göstәrmәk mümkündür?

•

8089, 8087, 80234
8086, 8088, 80286
8081, 80861, 80800
8000, 80888, 80808
8085, 8087, 80236

666 Alimlәrin fikirincә 2011ci ildә prosessorun daxilindә nә qәdәr tranzistor yerlәşә bilәr?

•

1,8 milyarad yaxın
0,8 milyarda yaxın
0,6 milyarda yaxın
0,5 milyarda yaxın
1,0 milyarda yaxın

667 Müasir prosessorların daxilindә nә qәdәr tranzistor yerlәşir?

•
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•

28 milyondan çox
15 milyondan çox
20 milyondan çox
10 milyondan çox
25 milyondan çox

668 Prosessor bazarlarında tanınmış vә lider sayılan, IBM PC kompüterlәri üçün mikroprosessor istehsal
edәn firma hansıdır?

•

Pentium
Rado
Macintosh
Microsof
Intel

669 Ana lövhә üzәrindә yerlәşәn elementlәri birlәşdirәn xәtlәr toplumu necә adlanır?

•

heç biri
kamera
şin
tәkәr
disk

670 Kompüter bazarında ana lövhәni әn çox hansı firmalar istehsal edir?

•

heç biri
Microsoft, Rado
Pentium, FICARO, LACKStres
Intel, FİCO, LackStar, ASUStec
FICO, FICARO, LaskStart

671 Kompüterin daxilindәki ana lövhәni әsasәn necә adlandırırlar?

•

әsaslandırılmış lövhә
arxa lövhә
әsas vә ya sistem lövhәsi
ön lövhә
sistemdaxili lövhә

672 İstehsal olunan prosesorun (mәsәlәn, i80486DX50) adındkı 80486 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

prosessorun tipini
prosessorun qalınlığını
prosessorun tezliyini
prosessorun ölçüsünü
prosessorun enini

673 İstehsal olunan prosesorun (mәsәlәn, i80486DX50) adındakı 50 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

prosessorun işlәdiyi takt tezliyini
prosessorun uzunluğunu
prosessorun qalınlığını
prosessorun enini
prosessorun çәkisini

674 İstehsal olunan prosesorun (mәsәlәn, i80486DX50) adının önündәki işarә nәyi göstәrir?

•

prosessorun etibarlılığını
prosessoru ıstehsal edәn firmanın adını
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prosesorun mәrtәbәliyini
prosessorun qiymәtini
prsessorun işlәmә müddәtini

675 .Kompüterlәrdә istifadә edilәn prosessoru onun nәyi hesab edirlәr?

•

printeri
başı
qulağı
beyni
ekranı

676 Fәrdi kompüterlәr üçün prosessorlar әsasәn hansı firmalar tәrәfindәn istehsal olunur?

•

Macintosh
Microsoft
NVIDIA
Rado vә Seleron
Intel vә AMD

677 Çipsetdәki kontrollerlәri jarqon olaraq necә adlandırırlar?

•

şimal vә cәnub istiqamәtlәri
şimal vә cәnub qütblәri
şimal vә cәnub dairәlәri
şimal vә cәnub tәrәflәri
şimal vә cәnub körpülәri

678 Müasir çipsetlәrin әsasını nә tәşkil edir?

•

heç biri
kontrolyorlar
kontrollerlәr
mikrosxemlәr
konstruktorlar

679 Mikroprosessor istehsalında Intel firmasının әsas rәqibi hansı firmadır?

•

Centaur
Cyrix
AMD
Rise
IDT

680 Prosessor bazarlarında tanınmış vә lider sayılan, IBM PC kompüterlәri üçün mikroprosessor istehsal
edәn Intel firması mikroprosessoru neçәnci ildә istehsal etmişdir?

•

1958ci ildә
1948ci ildә
1988ci ildә
1978ci ildә
1968ci ildә

681 Müxtәlif tipә malik mikrosxem yaddaşının әsas xarakteristikaları hansılardır?

•

heç bir xarakteritikası yoxdur
ölçüsü, rәngi, informasiyanın ardıcıl yazılması
hәcmi, mәrtәbәliliyi, tezliyi, vaxt diaqramı
qalınlığı, tezliyi, tezlik diaqramı
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hәcmi, rәngi, vaxt diaqramı

682 VI nәsl mikroprosessorlar nәyi dәstәklәyirlәr?

•

heç birini dәstәklәmir
0,64 mәrtәbәli sistem şinini
640 mәrtәbәli sistem şinini vә prosesorsuz sistemi
64 mәrtәbәli sistem şinini vә çoxprosessorlu sistemi
6400 mәrtәbәli sistem şinini vә çoxprosesorlu sistemi

683 Birinci nәsl prosessorların (8086/8088) daxilindә nә qәdәr tranzistor yerlәşmişdi?

•

0.001 milyon tranzistor
0,10 milyon tranzistor
10 milyon tranzistor
0,029 milyon tranzistor
100 000 tranzistor

684 Mikroprosessora daxil olan prosessor, soprosessor vә keşyaddaşın (birinci vә ikinci sәviyyәli)
yerlәşdiyi kristalın sahәsi nә qәdәrdir?

•

6 sm2dan çoxçox az
16 sm2
10 sm2
6,5 sm2
6 sm2dan çox olmayan

685 Ana lövhә әsasәn kompüterin hansı parametrinә tәsir edir?

•

kompüterin tezliyinә
kompüterdә istifadә edilәn monitorun ekranındakı piksellәr
kompüterin mәhsuldarlığına
kompüterә qoşulmuş printerin çap sürәtinә
kompüterin tez sönmәsinә

686 Kompüterdә müstәqil sayılan ana lövhә nәyi idarә edir?

•

kompüterin daxilindәki qida blokunu
kompüterin daxilindәki sәrinkeşi
daxili әlaqәlәri vә xarici qurğular arasındakı qarşılıqlı әlaqәni
kompüterә qoşulmuş kondensatorları
kompüterә qoşulmuş tranzistorları

687 İntel 8080 8 bitli mikroprosessor neçәnci ildә istehsal olunmuşdur?

•

1964cü ildә
1970ci ildә
1984cü ildә
1954cü ildә
1974cü ildә

688 Intel 8008 8 bitli mikroprosessor neçәnci ildә istejsal olunmuşdur?

•

1993cü ildә
1953cü ildә
1963cü ildә
1973cü ildә
1983cü ildә
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689 İstifadә olunan IBM SP2 super elektron hesablama maşınının әmәliyyatları yerinә yetirmә tezliyi nә
qәdәrdir?

•

64 milyard әmәliyyat/saniyә
10 milyard әmәliyyat/saniyә
1 milyon әmәliyyat/saniyә
100 milyon әmәlyyat/saniyә
500 milyon әmәliyyat/saniyә

690 .Intel 8080 mikroprosessorundan istifadә olunmaqla qurulmuş ilk kompüterin adı nәdir?

•

Altair 8080
Macintosh 9090
Microsoft 8000
Rado 7077
Prado 7777

691 Cәnub körpüsünә nәlәr qoşulur?

•

heç biri
Şimal körpüsü
PCI vә PCI Express genişlәndirmә slotları vә s.
adi kontrollerlәr
disk yazanlar

692 Cәnub körpüsü hansı qurğuların işlәmәsinә cavabdehlik daşıyır?

•

periferiya slotları vә müxtәlif әmәli şinlәrә
periferiya yuvaları vә müxtәlif daxili şinlәrә
periferiya qurğuları vә müxtәlif xarici şinlәrә
periferiya körpülәri vә müxtәlif dövrü şinlәrә
heç birinә

693 Cәnub köprüsü mәrkәzi prosessorun hansı şininә qoşulur?

•

xarici şininә
orta şininә
yan şininә
daxili şininә
heç birinә

694 Şimal köprüsü mәrkәzi prosessorun hansı şininә qoşulur?

•

heç birinә
daxili şininә
orta şininә
yan şininә
xarici şininә

695 Çipset sistem platasının nәyini müәyyәnlәşdirir?

•

heç birini
әsas vasitәlәrini
әsas imkanlarını
qoşulma vasitәlәrini
ayrılma vasitәlәrini

696 Ana kartda prosessorlar toplumundan istifadә edilir. Bu toplumu necә adlandırırılar?

•
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•

çipset
slotlar toplusu
şinlәr toplusu
naqillәr toplusu
prosessorlar

697 Ana lövjәnin әsas xarakteristikası hansıdır?

•

genişlәndirmә sublokları vә onların eni
genişlәndirmә blokları vә onların qalınlığı
genişlәndirmә lövhәlәri vә onların rәngi
genişlәndirmә slotları vә onların tipi
genişlәndirmә yuvaları vә onların dәliklәri

698 Formfaktor termini nә demәkdir?

•

ana lövhәnin uzunluğu, eni, hündürlüyü vә rәngi
ana lövhәnin qalınlığı vә eni
ana lövhә üzәrindәki mikrosxemlәrin, slotların yerlәşmә strategiyası, hәmçinin ana lövhәnin forması vә ölçüsü
heç bir cavad düz deyil
ana lövhәdәki tranzistorların hansı firmaya aid olması

699 Mikrosxemin inteqrasiya sәviyyәsi nә demәkdir?

•

yәni nә qәdәr rezistor onun daxilindә yerlәşir
yәni nә qәdәr tranzistor onun daxilindә yerlәşir
yәni nә qәdәr reqistr onun daxilindә yerlәşir
yәni nә qәdәr kondensator onun daxilindә yerlәşir
yәni nә qәdәr tutum onun daxilindә yerlәşir

700 İlk sәrt disk yığıcısını (Hard Disk Drive) nә üçün vinçester tüfәnginin adına uyğun adlandırmışlar?

•

diski hazırlayanın alman olduğuna görә
Hard diskin ölçüsü tüfәngin ölçüsü ilә eyni olduğuna görә
tüfәngә hörmәt xatirinә
Almaniyanın әhalisinә hörmәt әlamәti olaraq
Hard diskin kod işarәsi tüfәngin işarәsinә uyğun olduğu üçün
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