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1617_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1617 Tәtbiqi proqram paketlәri
1 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

planlaşdırıcı
preprosessor
işçi proqram
kompilyator
giriş dilinin translyatoru

2 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

kompilyator
giriş dilinin translyatoru
addımlı interpretator
planlaşdırıcı
işçi proqram

3 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

giriş dilinin translyatoru
addımlı kompilyator
kompilyator
işçi proqram
planlaşdırıcı

4 Tәtbiqi proqramlar paketindә kompilyatorun işinin nәticәsi

•

işçi proqram
mәsәlәnin hәlli alqoritmi
mәsәlәnin daxili dildәki tәsviri
aralıq proqram
ilkin verilәnlәri daxil edilmәsi

5 Tәtbiqi proqramlar paketindә kompilyator mәsәlәnin hәlli proqramını nәyә әsasәn tәrtib edir ?

•

işçi proqrama әsasәn
mәsәlәnin şәrhinә әsasәn
semantik modelә әsasәn
tәtbiq sahәsinin modelinә әsasәn
mәsәlәnin hәlli alqoritminә әsasәn

6 Tәtbiqi proqramlar paketindә mәsәlәnin hәlli proqramı hansı komponent tәrәfindәn tәrtib olunur ?

•

addımlı kompilyator
interpretator;
kompilyator;
planlaşdırıcı;
hesablayıcı;

7 Tәtbiqi proqramlar paketindә planlaşdırıcının işinin nәticәsi

•

işçi proqram
daxili dildә mәsәlәinin hәlli alqoritmi
verilәnlәrin modullarla birlәşmәsi.
verilәnlәrin daxil edilmәsi
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modulların birlәşmәsi

8 Tәtbiqi proqramlar paketindә planlaşdırıcı modulların yerinә yetirilmә ardıcıllığını müәyyәn edәrkәn hansı
informasiyadan istifadә edir ?

•

ardıcıllığı planlaşdırıcı müәyyәn etmir.
mәsәlәnin paketin daxili dilindәki sәrhindәn
tәtbiq sahәsinin anlayışlarından
mәsәlәnin qoyuluşundakı göstәrişlәrdәn
ilkin verilәnlәrin şәrhindәn]

9 Tәtbiqi proqramlar paketindә mәsәlәnin hәlli prosesindә modulların yerinә yetmә ardıcıllığını hansı
proqram müәyyәn edir ?

•

addımlı kompilyator
planlaşdırıcı;
hesablayıcı;
kompilyator
interpretator;

10 Tәtbiqi proqramlar paketin giriş dilindә yazılmış mәsәlә translyator tәrәfindәn paketin daxili dilinә
çevrilәrkәn nә mütlәq nәzәrә alınmalıdır

•

paketin tәtbiq sahәsinin elementlәri
paketin tәtbiq sahәsinin modelindәki anlayışların semantikası
paketin tәtbiq sahәsinin ölçülәri vә elementlәrinin sayı.
paketin tәtbiq sahәsinin modelindәki anlayışların sintaksisı;
paketin tәtbiq sahәsinin elementlәri arasındakı münasibәtlәr

11 Tәtbiqi proqramlar paketin giriş dilindә yazılmış mәsәlә hansı proqrama çevrilir ?

•

pascal proqrama
paketin daxili dilinә;
universal proqramlaşdırma dilinә.
problemoriyentasiyalı dilә
assembler dilinә

12 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

semantik model
giriş dilinin kompilyatoru
preprosessor.
paketin işinin nәticәsi
addımlı kompilyator

13 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

preprosessor
ilkin verilәnlәr;
giriş dilinin kompilyatoru
semantik model
addımlı kompilyator

14 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

preprosessor.
addımlı kompilyator
mәsәlәnin hәlli alqoritmi
giriş dilinin kompilyatoru
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semantik model;

15 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

preprosessor.
mәsәlәnin paketin daxili dilindı şәrhi
giriş dilinin kompilyatoru
semantik model
semantik model

16 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri

•

preprosessor
interpretator;
giriş dilinin kompilyatoru
semantik model
addımlı kompilyator]

17 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur

•

funksional modullar
nәticәlәrin tәkmillәşdirilmәsi altsistemi
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr

18 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur

•

funksional modullar
işçi yaddaş
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr

19 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur

•

mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
izahlar altsistemi
funksional modullar
ilkin verilәnlәr
planlaşdırıcı

20 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
istifadәçi interfeysi
kompilyator
ilkin verilәnlәr
planlaşdırıcı

21 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur

•

nәticә maşını
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr
funksional modullar

22 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur
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•

funksional modullar
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr
elanlar lövhәsi

23 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

işçi proqram
kompilyator
biliklәrin әldә olunması altsistemi
giriş dilinin translyatoru
planlaşdırıcı

24 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

giriş dilinin translyatoru
paketin yaradıcısı
işçi proqram
kompilyator
planlaşdırıcı

25 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

işçi proqram
fayllar toplusu
giriş dilinin translyatoru
planlaşdırıcı
kompilyator

26 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur.

•

işçi proqram
modullar kitabxanası
giriş dilinin translyatoru
planlaşdırıcı
kompilyator

27 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

giriş dilinin translyatoru
hesablayıcı
işçi proqram
kompilyator
planlaşdırıcı

28 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

giriş dilinin translyatoru
paketin istifadıçisi
kompilyator
işçi proqram
planlaşdırıcı

29 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur
planlaşdırıcı
giriş dilinin translyatoru
i şçi proqram

•
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•

axtarış massivi
kompilyator

30 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

işçi proqram
modulun axtarış obrazı
giriş dilinin translyatoru
planlaşdırıcı
kompilyator

31 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

işçi proqram
kompilyator
indekslәşdirici
giriş dilinin translyatoru
planlaşdırıcı

32 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

işçi proqram
әmr dilinin prosessoru
giriş dilinin translyatoru
planlaşdırıcı
kompilyator

33 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

işçi proqram
aralıq modullar
giriş dilinin translyatoru
planlaşdırıcı
kompilyator

34 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә hәr bir sәnәd (kitab, mәqalә) nә ilә tәmin olunur ?

•

sәnәdin әsas mövzusu, yaxud predmetin xarakteristikalarını özündә әks etdirәn “sual işarәsi” ilә
sәnәdin әsas mövzusu, yaxud predmetin xarakteristikalarını özündә әks etdirәn “birka” ilә;
sәnәdin әsas mövzusu, yaxud predmetin xarakteristikalarını özündә әks etdirәn “simvol” ilә
sәnәdin әsas mövzusu, yaxud predmetin xarakteristikalarını özündә әks etdirәn “ulduz” ilә;
sәnәdin әsas mövzusu, yaxud predmetin xarakteristikalarını özündә әks etdirәn “yarlık” ilә;

35 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә birkaların mәtnlәri necә adlanir ?

•

sәnәdin faylı
sәnәdin axtarış obrazı
sәnәdin surәti
sәnәdin inikası
sәnәdin adı

36 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә lazım olan sәnәdi tapmaq üçün nәlәri nәzәrfәn keçirirlәr

•

sәnәdlәri saxlayan cәdvәllәri
sorğuların mәtnlәrini
axtarış obrazlarının mәtnlәrini
sәnәdlәri saxlayan faylları
sәnәdlәrin tәrkibini.
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37 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә sәnәdin axtarışının sürәtlәndirilmәsi nәyin hasabına әldә olunur ?

•

axtarışın dәqiqliyinin artması hesabına
axtarışın tamlığının vә dәqiqliyinin azalması hesabına
axtarışın tamlığının vә dәqiqliyinin artması hesabına
axtarışın dәqiqliyinin azalması hesabına
axtarışın tamlığının artması hesabına

38 . İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә sәnәdlәrin axtarışı kim tәrәfindәn yerinә yetirilir

•

sistemi yaradan proqramçı tәtәfindәn
informasiya xidmәti işçisi tәrәfindәn
sistemә qulluq edәn operator tәrәfindәn
elmi işçi tәrәfindәn]
sәnәdi axtaran şәxs tәrәfindәn

39 İnformasiya axtarış dili dedikdә hansı dil başa düşülür ?

•

sәnәdlәrin axtatış obrazlarının vә informasiya tәlәbinin tәsvir olunduğu dil
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dili
simvolik kodlaşdırma dili
metodoriyentasiyalı dil
alqoritmik dil

40 Nә vaxt axtarılan sәnәd informasiya tәlәbinә cavab vermiş hesab olunur ?

•

әgәr verilәn cavab istifadәçini qane edirsә
әgәr informasiya tәlәbi axtatış obrazı ilә üst üstә düşürsә
әgәr informasiya tәlәbi tәmamilә axtarış obrazına daxildirsә
әgәr informasiya tәlәbi axtatış obrazının tәrkib hissәsidirsә
әgәr informasiya tәlәbi axtatış obrazı ilә üst üstә düşürsә, yaxud informasiya tәlәbi tәmamilә axtarış obrazına
daxildirsә, yaxud da informasiya tәlәbi axtatış obrazının tәrkib hissәsidirsә

41 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә verilmә kriteriyası nәdir ?

•

müxtәlif bir İADdә tәsvir olunmus sәnәdin axtarış obrazi ilә informasiya tәlәbinin uyğunlugunun zәruri vә kafilik
dәrәcәsini müәyyәn edәn әlamәtlәr toplusu
eyni bir İADdә tәsvir olunmus sәnәdin axtarış obrazi ilә informasiya tәlәbinin üst üstә düşmәsi әlamәtidir
eyni bir İADdә tәsvir olunmus sәnәdin axtarış obrazi ilә informasiya tәlәbinin uyğunlugunun zәruri vә kafilik
dәrәcәsini müәyyәn edәn әlamәtlәr toplusu
eyni bir İADdә tәsvir olunmus sәnәdin axtarış obrazi ilә informasiya tәlәbinin uyğunlugunun zәrurilik dәrәcәsini
müәyyәn edәn әlamәtlәr toplusu
eyni bir İADdә tәsvir olunmus sәnәdin axtarış obrazi ilә informasiya tәlәbinin uyğunlugunun kafilik dәrәcәsini
müәyyәn edәn әlamәtlәr toplusu

42 Eyni bir İADdә tәsvir olunmus sәnәdin axtarış obrazi ilә informasiya tәlәbinin uyğunlugunun zәruri vә
kafilik dәrәcәsini müәyyәn edәn әlamәtlәr toplusu necә adlanir ?

•

sorğu kriteriyası
verilmә kriteriyası
qiymәt kriteriyası
әlamәt kriteriyası
cavab kriteriyası

43 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә informasiya axtarışı 

•

informasiya tәlәbindә göstәrilәn mövzuya aid olanların, yaxud istifadәçiyә lazım olan faktları, yaxud mәlumatları
özündә saxlayaların axtarılması prosesidir
hәr hansı bir sәnәdlәr çoxluğundan informasiya tәlәbindә göstәrilәn mövzuya (fәnnә) aid olanların, yaxud
istifadәçiyә lazım olan faktları, yaxud mәlumatları özündә saxlayaların axtarılması prosesidir
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hәr hansı bir sәnәdlәr çoxluğundan informasiya tәlәbindә göstәrilәn mövzuya (fәnnә) aid olanların axtarılması
prosesidir
hәr hansı bir sәnәdlәr çoxluğundan istifadәçiyә lazım olan faktları özündә saxlayaların axtarılması prosesidir
hәr hansı bir sәnәdlәr çoxluğundan istifadәçiyә lazım olan mәlumatları özündә saxlayaların axtarılması prosesidir

44 informasiya tәlәbindә göstәrilәn mövzuya aid olanların, yaxud istifadәçiyә lazım olan faktları, yaxud
mәlumatları özündә saxlayaların axtarılması prosesidir

•

hәr hansı bir daşıyıcıda yazılmış, onun mәnbәlәri, hәm dә yaradıcılar haqqında mәlumatları saxlayan, basa düşülәn
mәtn nәzәrdә tutulur
hәr hansı bir daşıyıcıda yazılmış, müәyyәn mәntiqi tamlığa malik vә onun mәnbәlәri, hәm dә yaradıcılar haqqında
mәlumatları saxlayan, basa düşülәn mәtn nәzәrdә tutulur
hәr hansı bir daşıyıcıda yazılmış, müәyyәn mәntiqi tamlığa malik mәtn nәzәrdә tutulur
hәr hansı bir daşıyıcıda yazılmış, müәyyәn mәntiqi tamlığa malik basa düşülәn mәtn nәzәrdә tutulur
hәr hansı bir daşıyıcıda yazılmış, müәyyәn mәntiqi tamlığa malik vә onun mәnbәlәri haqqında mәlumatları
saxlayan, basa düşülәn mәtn nәzәrdә tutulur]

45 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә müәlliflik sәhadәtnamәsi sәnәd hesab olunurmu ?

•

xeyir
bәli
әgәr o birbaşa fayldırsa
müәllifin razılığı ilә, bәli
qismәn

46 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә patentin şәrhi sәnәd hesab olunurmu ?

•

xeyir
bәli
әgәr o birbaşa fayldırsa
müәllifin razılığı ilә, bәli
qismәn

47 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә kitabın bir fәsli sәnәd hesab olunurmu ?

•

qismәn
xeyir
әgәr o birbaşa fayldırsa
bәli
әgәr o ardıcıl fayldırsa

48 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә kitabdan biz abzas sәnәd hesab olunurmu ?

•

әgәr o birbaşa fayldırsa
bәli
xeyir
qismәn
әgәr o ardıcıl fayldırsa

49 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә hәr hansı bir mәqalә sәnәd hesab olunurmu

•

әgәr o birbaşa fayldırsa
әgәr o ardıcıl fayldırsa
bәli
xeyir
qismәn

50 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә axtarılan obyektin tipindәn asılı olaraq infirmasiya axtarışının neçә
növünü bir birindәn fәrqlәndirirlәr
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•

informasiya axtarışının yeqanә növü vardır
iki
üç
dörd
beş

51 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә infirmasiya axtarışının belә növü vardır.

•

indeksli
sәnәdli
indeksli
birbaşa
ardıcıl

52 Sәnәdlәrә әsaslanan vә faktoqrafik informasiyaaxtarış sistemlәri arasındakı yeqanә fәrq nәdir ?

•

onların iş prinsiplәri müxtәlifdir
onların axtarış obyektlәri müxtәlifdir
onlara daxil edilәn sorğuların forması müxtәlifdir
onların axtarış massivlәri müxtәlifdir
onların İADlәri müxtәlifdir

53 Sadә faktoqrafik informasiyaaxtarış sisteminә misal:

•

verilәnlәr bankı
nәşrlәrin kataloqu
qovluq
fayl
elektron cәdvәl

54 Sadә faktoqrafik informasiyaaxtarış sisteminә misal:

•

elektron cәdvәl
qovluq
ünvanlar kitabı
fayl
verilәnlәr bankı

55 Sadә faktoqrafik informasiyaaxtarış sisteminә misal:

•

verilәnlәr bankı
telefon sorğu kitabı
qovluq
fayl
elektron cәdvәl

56 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sisteminin әsas komponentlәrindәn biri.

•

әlavә vasitәlәr
texniki vasitәlәr
tәtbiq sahәsinin modeli
kompilyator
planlaşdırıcı

57 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sisteminin әsas komponentlәrindәn biri.

•

axtarış massivlәri
tәtbiq sahәsinin modeli
kompilyator
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әlavә vasitәlәr
planlaşdırıcı

58 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sisteminin әsas komponentlәrindәn biri.

•

sistemi yaradan insanlar
tәtbiq sahәsinin modeli
kompilyator
әlavә vasitәlәr
mәntiqi semantik aparat

59 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә komponent yoxdur.

•

sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
texniki vasitәlәr
tәtbiq sahәsinin modeli
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri

60 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemi neçә әsas komponentdәn ibarәtdir ?

•

iki
dörd
altı
beş
üç

61 İndekslәşdirmә dәrinliyi necә müәyyәn olunur ?

•

sәnәdin axtarış obrazında onun mәrkәzi mövzusunun, yaxud predmetinin, hәmçinin onunla әlaqәdar mövzu vә
predmetlәrin tәsvir olunmasının diskretlilik dәrәcәsi kimi müәyyәn olunur.
sәnәdin axtarış obrazında onun mәrkәzi mövzusunun, yaxud predmetinin, hәmçinin onunla әlaqәdar mövzu vә
predmetlәrin tәsvir olunmasının әtraflılığı dәrәcәsi kimi müәyyәn olunur.
sәnәdin axtarış obrazında onun mәrkәzi mövzusunun, yaxud predmetinin, hәmçinin onunla әlaqәdar mövzu vә
predmetlәrin tәsvir olunmasının kiçildilmәsi dәrәcәsi kimi müәyyәn olunur.
sәnәdin axtarış obrazında onun mәrkәzi mövzusunun, yaxud predmetinin, hәmçinin onunla әlaqәdar mövzu vә
predmetlәrin tәsvir olunmasının genişlәndirilmәsi dәrәcәsi kimi müәyyәn olunur.
sәnәdin axtarış obrazında onun mәrkәzi mövzusunun, yaxud predmetinin, hәmçinin onunla әlaqәdar mövzu vә
predmetlәrin tәsvir olunmasının monotonluğu dәrәcәsi kimi müәyyәn olunur.

62 İnformasiyaaxtarış sistemindә sәnәdlәrin indekslәşdirilmәsi mәrhәlәlәrindәn biri belәdir.

•

әsas mövzu, yaxud predmetin baxılan informasiyaaxtariş sisteminin İADdә tәsvir olunması vә onun axtarış obrazı
ilә eyni şәklә salınması
әsas mövzu, yaxud predmetin baxılan informasiyaaxtariş sisteminin İADdә tәsvir olunması vә onun axtarış obrazı
şәklindә yazılması
әsas mövzu, yaxud predmetin baxılan informasiyaaxtariş sisteminin İADdә tәsvir olunması
әsas mövzu, yaxud predmetin baxılan informasiyaaxtariş sisteminin İADdә axtarış obrazı şәklindә yazılması
әsas mövzu, yaxud predmetin baxılan informasiyaaxtariş sisteminin İADdә tәsvir olunması vә onun axtarış obrazı
ilә tutuşdurulması

63 İnformasiyaaxtarış sistemindә sәnәdlәrin indekslәşdirilmәsi neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir ?

•

üç
iki
altı
beş
dörd

64 Hәr bir sәnәd informasiyaaxtarış sisteminә daxil edilәrkәn:
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•

kodlaşdırılır
indekslәşdirilir
kataloqlaşdırılır
formallaşdırılır
tutuşdurulur

65 İxtiyari faktın axtarış obyekti olması üçün o hansı formaya salınmalıdır ?

•

müәyyәn massiv formasına
müәyyәn cәdvәl formasına
hec bir cavab düz deyil
müәyyәn sәnәd formasına
müәyyәn qrafik formasına

66 Faktoqrafik informasiyaaxtarış sistemindә axtarış obyekti 

•

qrafiklәrdir
faktlardır
sәnәdlәrdir
fayllardır
cәdvәllәrdir

67 Sәnәdlәrә әsaslanan informasiyaaxtarış sistemindә axtarış obyekti:

•

qrafiklәrdir
cәdvәllәrdir
sәnәdlәrdir
faktlardır
fayllardır

68 Sәnәdlәrә әsaslanan informasiyaaxtarış sisteminә misal:

•

verilәnlәr bankı
kitabxana kataloqu
qovluq
fayl
elektron cәdvәl

69 İnformasiyaaxtarış sistemindә sәnәdlәrin indekslәşdirilmәsi mәrhәlәlәrindәn biri belәdir.

•

verilmiş sәnәdin formallaşdırılması
verilmiş sәnәdin әsas mövzusunun müәyyәn olunması
verilmiş sәnәdin xarici yaddaşa yazılması
verilmiş sәnәdin fayla yazılması
verilmiş sәnәdin surәtinin yaddaşda saxlanılması

70 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә komponent yoxdur.

•

sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
sistemin daxili dildәki tәsviri
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri
texniki vasitәlәr

71 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә komponent yoxdur.

•

sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
addımlı kompilyator
mәntiqi semantik aparat
10/98

22.12.2016

axtarış massivlәri
texniki vasitәlәr

72 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә komponent yoxdur.

•

mәntiqi semantik aparat
funksional modullar
sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
texniki vasitәlәr
axtarış massivlәri

73 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә komponent yoxdur.

•

mәntiqi semantik aparat
әlaqә redaktoru
sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
texniki vasitәlәr
axtarış massivlәri]

74 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә komponent yoxdur.

•

generator
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri
texniki vasitәlәr
sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar

75 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sisteminin әsas komponentlәrindәn biri.

•

planlaşdırıcı
tәtbiq sahәsinin modeli
kompilyator
işçi proqram
sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar

76 İnformasiyaaxtarış sistemindә sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar qrupuna kimlәr aiddirlәr ?

•

tәqaüdçülәr
riyaziyyatçılar
informasiyaaxtarış sistemindәn istifadә edәnlәr
sistem proqramçıları
iqtisadçılar

77 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sisteminin axtarış massivinin elementlәri 

•

axtarış obrazlarının surәtlәri
axtarış obrazları ilә tәchiz olunmuş müәyyәn sәnәdlәr çoxluğu
informasiya tәlәblәrinin mәtnlәri
indekslәşdirilmiş sәnәdlәr çoxluğu
ixtiyari sәnәdlәr çoxluğu

78 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә kompo nent yoxdur.

•

sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
proqram interfeysi
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri
texniki vasitәlәr
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79 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә kompo nent yoxdur.

•

sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
elanlar lövhәsi
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri
texniki vasitәlәr

80 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә kompo nent yoxdur.

•

mәntiqi semantik aparat
modullar kitabxanası
sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
texniki vasitәlәr
axtarış massivlәri

81 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә kompo nent yoxdur.

•

mәntiqi semantik aparat
girişçıxışın baza sistemi
sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
texniki vasitәlәr
axtarış massivlәri

82 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә kompo nent yoxdur.

•

axtarış massivlәri
mәntiqi semantik aparat
sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
әmr dilinin prosessoru
texniki vasitәlәr

83 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә kompo nent yoxdur.

•

sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
hesablayıcı
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri
texniki vasitәlәr

84 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә kompo nent yoxdur.

•

sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
texniki vasitәlәr
interpretator
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri

85 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә komponent yoxdur.

•

sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar
mәsәlәnin hәlli alqoritmi
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri
texniki vasitәlәr

86 İxtiyari real fәaliyyәtdә olan İnformasiyaaxtarış sistemindә belә komponent yoxdur.
sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar

•
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•

ilkin verilәnlәr
mәntiqi semantik aparat
axtarış massivlәri
texniki vasitәlәr

87 Ekspert sistemlәrin digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrdәn fәrqlәndirici cәhәtlәrindәn biri

•

ekspertiza yalnız tibb sahәsindә aparıla bilәr
ekspertiza yalnız bir konkret predmet oblastında aparıla bilәr
ekspertiza bir neçә predmet oblastında aparıla bilәr
ekspertiza yalnız mәhdud predmet oblastında aparıla bilәr
ekspertiza yalnız kriminalistika oblastında aparıla bilәr

88 Ekspert sistemlәrin digәr proqramlaşdırma sistemlәrindәn әsas fәrqi :

•

ESin yaradılması üçün lazım olan vasitәlәr digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrin yaradılması üçün lazım
deyildir
yalnız verilәnlәrin deyil, hәm dә biliklәrin, elәcә dә mövzud biliklәrin әsasında nәticәlәrin vә yeni biliklәrin
çıxarılması üçün xüsusi mexanizmlәrdәn istifadә edilmәsindәn ibarәtdir
biliklәr bazası vә nәticә çıxarma mexanizmi sistemin eyni bir tәrkib hissәlәridir
ESnin yaradılmayası üçün nәticә çıxarma mexanizmini digәr biliklәr bazalarında da tәt¬biq etmәk mümkün
deyildir
biliklәr bazasınin strukturu ekspert sistemin tәtbiq olunduğu oblastdan asılı deyildir

89 Ekspert sistemlәrin belә xüsusiyyәti vardır.

•

bu sistemlәr öz verilәnlәr bazalarını ekspertlәrlә qarşılıqlı әlaqәdә artırmaq, genişlәndirmәk imkanına malikdirlәr
bu sistemlәr öz biliklәrini ekspertlәrlә qarşılıqlı әlaqәdә artırmaq, genişlәndirmәk imkanına malikdirlәr
bu sistemlәr öz giriş dilinin tәrkibini ekspertlәrlә qarşılıqlı әlaqәdә dәyişdirmәk, genişlәndirmәk imkanına
malikdirlәr
bu sistemlәr öz arxitekturunu ekspertlәrlә qarşılıqlı әlaqәdә dәyişdirmәk imkanına malikdirlәr
bu sistemlәr öz alt sistemlәrinin sayını ekspertlәrlә qarşılıqlı әlaqәdә artırmaq imkanına malikdirlәr

90 Ekspert sistemlәri adi verilәnlәrin işlәnmәsi sistemlәrindәn fәrqlәndirәn cәhәtlәrdәn biri.

•

hәllin axtarılmasının fantastik yanaşmasından istifadә olunur
hәllin axtarılmasının evristik yanaşmasından istifadә olunur
hәllin axtarılması adi sistemlәrdә olduğu kimi yerinә yetirilir
hәllin axtarılmasının kompleks yanaşmasından istifadә olunur
hәllin axtarılmasının qeyri adi üsullarından istifadә olunur

91 Ekspert sistemlәrin yaradılması texnologiyasını çox vaxt delә dә adlandırırlar.

•

biliklәr mühәndisliyi
verilәnlәr mühәndisliyi
kompüter mühәndisliyi
fayllar mühәndisliyi
qrafiklәr mühәndisliyi

92 Ekspert sistemlәr hansı elm sahәsinin praktiki nәticәsi kimi meydana gәlmişlәr ?

•

kimya texnologiyası
informasiya texnologiyaları
kompüter elmlәri
sistem proqramlaşdırması
süni intellekt

93 Formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәrin belә xüsusiyyәti vardır.
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•

formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәr sinfinin obyektlәri teztez öz vәziyyәtlәrini dәyişdiyindәn onların әsas
xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmәk mümkün deyildir
formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәr sinfi hәddindәn artıq geniş olduğundan onların hamısını formallaşdırmaq
mümkün deyildir
dinamik dәyişәn verilәnlәr vә biliklәrin olması
ilkin verilәnlәrin müxtәlif informasiya daşıyıcılarına yazılması
belә mәsәlәlәrin hәlli zamanı aralıq nәticәlәrin xarici yaddaşda saxlanıla bilmәmәsi

94 Formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәrin belә xüsusiyyәti vardır.

•

ilkin verilәnlәrin müxtәlif informasiya daşıyıcılarına yazılması
hәll fazasının çox böyük olması, başqa sözlә hәll axtarılan zaman seçimin hәddindәn böyük olması
formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәr sinfinin obyektlәri teztez öz vәziyyәtlәrini dәyişdiyindәn onların әsas
xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmәk mümkün deyildir
formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәr sinfi hәddindәn artıq geniş olduğundan onların hamısını formallaşdırmaq
mümkün deyildir
belә mәsәlәlәrin hәlli zamanı aralıq nәticәlәrin xarici yaddaşda saxlanıla bilmәmәsi

95 Formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәrin belә xüsusiyyәti vardır.

•

formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәr sinfinin obyektlәri teztez öz vәziyyәtlәrini dәyişdiyindәn onların әsas
xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmәk mümkün deyildir
tәtbiq sahәsi vә hәll olunan mәsәlәlәr haqqında biliklәrin sәhv olması, birqiymәtli olmaması, qeyri tamlığı vә bir
birinә zidd olması
ilkin verilәnlәrin müxtәlif informasiya daşıyıcılarına yazılması
belә mәsәlәlәrin hәlli zamanı aralıq nәticәlәrin xarici yaddaşda saxlanıla bilmәmәsi
formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәr sinfi hәddindәn artıq geniş olduğundan onların hamısını formallaşdırmaq
mümkün deyildir

96 Formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәrin belә xüsusiyyәti vardır.

•

formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәr sinfinin obyektlәri teztez öz vәziyyәtlәrini dәyişdiyindәn onların әsas
xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmәk mümkün deyildir
ilkin verilәnlәrin sәhv olması, birqiymәtli olmaması, qeyri tamlığı vә bir birinә zidd olması
ilkin verilәnlәrin müxtәlif informasiya daşıyıcılarına yazılması
belә mәsәlәlәrin hәlli zamanı aralıq nәticәlәrin xarici yaddaşda saxlanıla bilmәmәsi
formallaşdırıla bilmәyәn mәsәlәlәr sinfi hәddindәn artıq geniş olduğundan onların hamısını formallaşdırmaq
mümkün deyildir

97 Ekspert sistemlәr әsasәn hansı sahәlәrә tәtbiq olunur ?

•

hәmin sahәlәrdә mәsәlәlәr vә onların hәlli pis formalaşdırılır
hәmin sahәlәrdә mәsәlәlәr vә onların hәlli pis formalaşdırılır vә yaxud tamamilә formalasdırılmır
hәmin sahәlәrdә mәsәlәlәrin hәlli prosesi adi sistemlәrlә hәll prosesinә nisbәtәn ucuz başa gәlir
hәmin sahәlәrdә mәsәlәlәrin hәlli prosesi çox vaxt aparır
hәmin sahәlәrdә mәsәlәlәr tamamilә formalasdırılmır

98 Ekspert sistemlәr:

•

hesabmәntiqi sistemlәrdir
intellektual hesablama sistemlәridir
iqtisadi sistemlәrdir
metodoriyentasiyalı sistemlәrdir
hesablama sistemlәridir

99 Ekspert sistemlәr hansı mәqsәdlә yaradılır ?
modellәşdirmә, yaxud hәr hansı bir dar sahәdәn olan mәsәlәlәrin hәlli zamanı tәcrübәli mütәxәssisekspertlәrin
bilik dәrәcәsini artırmaq mәqsәdilә
hәr hansı bir dar sahәdәn olan mәsәlәlәrin hәlli zamanı tәcrübәli mütәxәssisekspertlәrin davranışını tәqlid etmәk
mәqsәdilә
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•

hәr hansı bir tәtbiq sahәsindәn olan çox mürәkkәb mәsәlәlәri asan yolla hәll etmәk mәqsәdilә
modellәşdirmә, yaxud hәr hansı bir dar sahәdәn olan mәsәlәlәrin hәlli zamanı tәcrübәli mütәxәssisekspertlәrin
davranışını tәqlid etmәk mәqsәdilә
modellәşdirmә, yaxud hәr hansı bir dar sahәdәn olan mәsәlәlәrin hәlli zamanı tәcrübәli mütәxәssisekspertlәrin
biliyini tәkmillәşdirmәk mәqsәdilә

100 İnformasiyaaxtarış sistemindә sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar qrupuna kimlәr aiddirlәr ?

•

tәqaüdçülәr
intellektual әmәliyyatları hәyata keçirәnlәr
sistem proqramçıları
iqtisadçılar
riyaziyyatçılar

101 İnformasiyaaxtarış sistemindә sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar qrupuna kimlәr aiddirlәr ?

•

tәqaüdçülәr
riyaziyyatçılar
axtarış strstegiyasını müәyyәn edәnlәr
sistem proqramçıları
iqtisadçılar

102 İnformasiyaaxtarış sistemindә sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar qrupuna kimlәr aiddirlәr ?

•

tәqaüdçülәr
informasiyaaxtarış sistemindәn istifadә edәnlәr
sistem proqramçıları
iqtisadçılar
riyaziyyatçılar

103 İnformasiyaaxtarış sistemindә sistemlә ünsiyyәtdә olan insanlar qrupuna kimlәr aiddirlәr ?

•

tәqaüdçülәr
sәnәdlәri vә informasiya sorğularını indekslәşdirәnlәr
sistem proqramçıları
iqtisadçılar
riyaziyyatçılar

104 Elanlar lövhәsi nә üçün istifadә olunur ?

•

alınan nәticәlәr
cari problemlәrin şәrhi, hәm dә aralıq nәticәlәrin yazılması üçün
әsas qanunlar, kömәkçi informasiyalar
nәticә informasiyaları
mәsәlәnin qoyuluşu

105 Elanlar lövhәsinә nәlәr yazılır ?

•

alınan nәticәlәr
cari hipotezlәr, idarәedici informasiya
әsas qanunlar, kömәkçi informasiyalar
nәticә informasiyaları
mәsәlәnin qoyuluşu

106 Biliklәr bazası problemlәrin hәlli vә nәticәlәrin alınması üçün qaydalar haqqında qaydalar saxlayır.
Aydalar haqqında qaydalar daha necә adlanırlar ?

•

betaqaydalar
metaqaydalar
zәruri qaydalar
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ilkin qaydalar
deltaqaydalar

107 Ekspert sistem üçün ilkin material nә hesab olunur ?

•

verilәnlәr
biliklәr
verilәnlәr bazası
informasiyalar
tәmiz faktlar

108 ESdә tәtbiq sahәsi haqqında formal muhakimәlәr kimlәr tәrәfindәn yürüdürlәr ?

•

evristiklәr
fantastiklәr
iqtisadçılar
riyaziyyatçılar
proqramçılar

109 ESdә biliklәr bazasında saxlanılan mühüm elementlәrin sayl neçәdir ?

•

altı
dörd
üç
beş
iki

110 ESdә biliklәr bazasında saxlanılan mühüm elementlәr hansılardır ?

•

formal biliklәri әks etdirәn qaydalar, idarәedici informasiya
tәtbiq sahәsi haqqında mәlum olan faktlar, nәticә informasiyaları
tәtbiq sahәsi haqqında mәlum olan faktlar, formal biliklәri әks etdirәn qaydalar
tәtbiq sahәsi haqqında mәlum olan faktlar, idarәedici informasiya
formal biliklәri әks etdirәn qaydalar, nәticә informasiyaları

111 Ekspert sistemlәr istifadәçi ilә kompüter arasında problemoriyentasiyalı ünsiyyәt üçün istifadә olunan
vasitә necә adlanır ?

•

әmr dilinin prosessoru
dil prosessoru
istifadәçi interfeysi
proqram interfeysi
interfeys

112 Ekspert sistemlәr istifadәçi ilә kompüter arasında problemoriyentasiyalı ünsiyyәt üçün hansı dildәn
istifadә edir ?

•

pascal dilindәn
tәbii dildәn
simvolik kodlaşdırma dilindәn
proqramlaşdırma dilindәn
assembler dilindәn

113 Ekspert sistemlәr istifadәçi ilә kompüter arasında problemoriyentasiyalı ünsiyyәt nә ilә müşayәt olunur
?

•

istifadәçi interfeysi ilә
qrafika, yaxud çoxpәncәrәli menyu ilә
qrafika ilә
16/98

22.12.2016

adi interfeys ilә
çoxpәncәrәli menyu ilә

114 Ekspert sistemlәrin belә tipi var 

•

ekspertsorğu sistemlәri
ekspertöyrәdәn sistemlәr
ekspertmәntiq sistemlәri
ekspertmaşın sistemlәri
ekspertinsan sistemlәri

115 ESdә biliklәrin әldә edilmәsi prosesi dedikdә nә başa düşülür ?

•

biliklәrin proqram şәklinә salınması
biliklәrin ekspertdәn yaxud ekspertiza mәnbәyindәn çıxarılması prosesi vә onların proqram şәklinә düşmәsi
verilәnlәr bazalarından verilәnlәrin bilik bazasına ötürülmәsi
verilәnlәr bazalarından lazım olanların oxunması
biliklәrin ekspertdәn yaxud ekspertiza mәnbәyindәn çıxarılması prosesi

116 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin nisbәtәn az avtomatlaşdırılan tipi 

•

avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri
tәtbiqi proqramlar paketlәri
POsistemlәrin belә tipi yoxdur
ekspert sistemlәr
informasiyaaxtarış sistemlәri

117 ESlәrdә potensial bilik mәnbәlәri hansılardır ?

•

ekspertlәr, xüsusi әdәbiyyat, proqramlaşdırma dillәri
ekspertlәr, xüsusi әdәbiyyat, mәlumat bazaları, şәxsi tәcrübә
ekspertlәr, xüsusi әdәbiyyat, әmәliyyat sistemlәri
iqtisadi sistemlәr, informasiyalar
xüsusi әdәbiyyat, nәşrlәrin kataloqu, romanlar

118 ESlәrdә ekspertlәrlә proqramlar arasında әlaqә yaradan vasitә ?

•

proqramçı
interpretator
biliklәr mühәndisi
translyator
kompilyator

119 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsi metodlarından biri 

•

neft mühәndisliyi
biliklәr mühәndisliyi
kimya mühәndisliyi
ekologiya mühәndisliyi
geologiya mühәndisliyi

120 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsi metodlarından biri 

•

informasiya sistemlәrinin quruluşunun dәqiqlәşdirilmәsidir
gәlәcәkdә mümkün ola bilәcәk biliklәrin bilavasitә әdәbiyyatlardan әldә edilmәsidir
istifadә olunan әdәbiyyatlardan lazım olan faktların toplanmasıdır
predmet oblastının әsas xarakteristikalarının qeydә alınmasıdır
әmәliyyat sistemlәrindә proqramların qarşılıqlı әlaqәsinin tışkilidir
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121 Problemoriyentasiyalı sistemin müәyyәn bir sinfindәn olan mәsәlәlәrin hәlli zamanı reallaşdırdığı, bir
birilә qarsilıqlı әlaqәdә olan komponentlәrdәn biri.

•

istifadәçi ilә tәbii dildә interfeysin tәşkili
istifadәçi ilә qeyriprosedur interfeysin tәşkili
istifadәçi ilә proqram interfeysinin tәşkili
istifadәçi ilә prosedur interfeysin tәşkili
istifadәçi ilә süni dildә interfeysin tәşkili

122 Problemoriyentasiyalı sistem müәyyәn bir sinfindәn olan mәsәlәlәrin hәlli zamanı birbirilә qarsilıqlı
әlaqәdә olan neçә komponenti reallaşdirır ?

•

altı
üç
dörd
iki
beş

123 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

hәllin alınması üçün lazım olan biliklәri ayırmaq mümkündürmü ?
hәllin alınması üçün lazım olan biliklәri müәyyәn etmәk mümkündürmü ?
hәllin alınması üçün lazım olan vә hәllin әsaslandırılması üçün istifadә olunan biliklәri müәyyәn etmәk vә
ayırmaq mümkündürmü ?
hәllin әsaslandırılması üçün istifadә olunan biliklәr müәyyәn edilibmı ?
hәllin alınması üçün lazım olan proqramlarda simvol tipli verilәnlәrdәn istifadә olunurmu ?

124 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin tәsviri üsullarından biri 

•

hesablama cәdvәllәri
hәll cәdvәllәri
hesablama massivlәri
hesablama qrafları
әlaqәli qraflar

125 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin tәsviri üsullarından biri 

•

әlaqәli qraflar
hesablama sxemlәri
hesablama massivlәri
hesablama qrafları
hesablama cәdvәllәri

126 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin tәsviri üsullarından biri 

•

marşrut qrafları
hesablama massivlәri
hesablama qrafları
әlaqәli qraflar
hesablama cәdvәllәri

127 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin tәsviri üsullarından biri 

•

hesablama cәdvәllәri
hesablama massivlәri
hesablama maşını
hesablama qrafları
hesablama modellәri
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128 Problem oriyentasiyalı sistemlәrin әsas parametrlәrindә biri 

•

pascal dili
makroassembler
giriş dili
assembler
simvolik kodlaşdırma dili

129 Problem oriyentasiyalı sistemlәrin әsas parametrlәrindә biri 

•

makroassemblerin kitabxanası
problem vasitәlәr kitabxanası
proqramlar toplusu
modullar kitabxanası
makromodellәr kitabxanası

130 Problem oriyentasiyalı sistemlәrin әsas parametrlәrindә biri 

•

әmr dilinin prosessoru vә fayllar sistemi
problem vasitәlәr kitabxanasından olan modullar arasında informasiya interfeysinin tәşkili üçün tәtbiq sahәsinin
modeli ilә bağlı olan verilәnlәr bazası vә onun sxemi;
verilәnlәr bazası vә onun sxemi;
makromodel vә informasiya interfeysinin tәşkili üçün tәtbiq sahәsinin modeli ilә bağlı olan verilәnlәr bazası
modullar kitabxanası, assrmblerin makrokitabxanası

131 Problem oriyentasiyalı sistemlәrin әsas parametrlәrindә biri 

•

әmr dilinin prosessoru
tәtbiq sahәsinin modeli
makroassembler
makromodel
modullar kitabxanası

132 Problem oriyentasiyalı sistemlәrin әsas parametrlәrinin sayı neçәdir ?

•

iki
dörd
altı
beş
üç

133 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin generasiyası mәsәlәsinin mürәkkәbliyi bu sistemlәrin reallaşdırılması
zamanı birbirini әvәz edәn hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәt mürәkkәb sxemin tәtbiq olunması ilә izah olunur ?

•

kompilyasiya, generasiya, makrohesablama
kompilyasiya, interpretasiya, makrohesablama
kompilyasiya, interpretasiya, translyasiya
kompilyasiya, interpretasiya, generasiya
interpretasiya, generasiya, makrohesablama

134 Sistem proqramlaşdırılmasının aktual problemlәrindәn biri 

•

tәtbiqi proqram tәminatının yeni elementlәrinin yaradılması
yeni әmәliyyat sistemlәrinin yaradılması
yeni proqramlaşdırma dillәrinin yaradılması
problemoriyentasiyalı proqram tәminatının hazırlanmasının sәnaye texnologiyasının yaradılması
müasir problemoriyentasiyalı sistemlәrin yaradılması
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135 Problemoriyentasiyalı sistemin hәtta bir neçә illik müvәffәqiyyәtli istismardan sonra belә tamamlanmış
hesab olunmamasının sәbәblәrindәn biri

•

verilәnlәrin saxlanılmasınin qәnaәtbәxş olmaması
giriş dillәrinin versiyaları durmadan modifikasiya olunur, yaxud yenilәri yaradılır.
verilәnlәr bәrpasının qәnaәtbәxş olmaması
verilәnlәr yaxşı qorunmaması
verilәnlәrin inikasının duzgun aparılmaması

136 Problemoriyentasiyalı sistemin hәtta bir neçә illik müvәffәqiyyәtli istismardan sonra belә tamamlanmış
hesab olunmamasının sәbәblәrindәn biri

•

verilәnlәrin inikası duzgun aparılmır
verilәnlәrin saxlanılması qәnaәtbәxş olmur
problem vasitәlәr kitabxanası durmadan modifikasiya olunur
verilәnlәr bәrpası qәnaәtbәxş olmur
verilәnlәr yaxşı qorunmur

137 Problemoriyentasiyalı sistemin müәyyәn bir sinfindәn olan mәsәlәlәrin hәlli zamanı reallaşdırdığı, bir
birilә qarsilıqlı әlaqәdә olan komponentlәrdәn biri.

•

verilәnlәrin inikası
verilәnlәrin idarә olunması
verilәnlәrin bәrpa olunması
verilәnlәrin qorunması
verilәnlәrin saxlanılması

138 Problemoriyentasiyalı sistemin müәyyәn bir sinfindәn olan mәsәlәlәrin hәlli zamanı reallaşdırdığı, bir
birilә qarsilıqlı әlaqәdә olan komponentlәrdәn biri.

•

tәtbiq sahәsi modelinin addımlarla yaradılması
tәtbiq sahәsi modelinә әsasәn hesablamanın planlaşdırılması yolu ilә müәyyәn sinfindәn olan mәsәlәlәrin
hesablama prosesinin tәşkili
tәtbiq sahәsi modelinә әsasәn hesablamanın ststik planlaşdırılması
tәtbiq sahәsi modelinә әsasәn hesablamanın dinamik planlaşdırılması
müәyyәn sinifdәn olan mәsәlәlәrin hәlli prosesinin tәşkili

139 İstiqamәtlәnmiş qraf daha necә adlanır ?

•

arqraf
orqraf
onqraf
istqraf
isqraf

140 İstiqamәtlәnmiş qraf nәyә deyilir ?

•

bu qrafın tәpә nöqtәlәri tәk әdәdlәrlә nömrәlәnmiş olurlar
bu qrafın tillәri nizamlanmış tәpә nöqtәlәri ardıcıllığını tәsvir edir
bu qrafın tәpә nöqtәlәri ardıcıl nömrәlәnmiş olurlar
bu qrafın tәpә nöqtәlәri cüt әdәdlәrlә nömrәlәnmiş olurlar
bu qrafın tillәri ardıcıl nömrәlәnmiş olurlar

141 Müstәvi üzәrindә qraf nәyә deyilir ?
G qrafı iki ixtiyari M vә R çoxluqları ilә müәyyәn olunur, belә ki, burada M qrafın tәpә nöqtәlәri çoxluğu, R isә
onun tillәri çoxluğudur
müstәvi üzәrindә G qrafı iki ixtiyari M vә R çoxluqları ilә müәyyәn olunur, belә ki, burada M qrafın tәpә nöqtәlәri
çoxluğu, R isә onun tillәri çoxluğudur

•
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•

müstәvi üzәrindә G qrafı iki sonlu M vә R çoxluqları ilә müәyyәn olunur, belә ki, burada M qrafın tәpә nöqtәlәri
çoxluğu, R isә onun tillәri çoxluğudur
G qrafı iki sonlu M vә R çoxluqları ilә müәyyәn olunur, belә ki, burada M qrafın tәpә nöqtәlәri çoxluğu, R isә
onun tillәri çoxluğudur
G qrafı geologiyada materialların atom quruluşunu göstәrmәk üçün istifadә olunur

142 Tәtbiq sahәsi modeli:

•

tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramın komponentidir
tәtbiq sahәsinin elementlәri vә onlar arasındakı әlaqәlәrin şәrhi çoxluğudur
tәtbiq sahәsinin elementlәri arasındakı әlaqәlәrin şәrhi çoxluğudur
tәtbiq sahәsinin elementlәrinin şәrhi çoxluğudur
tәtbiq sahәsinin obyektlәrinin toplusudur

143 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin belә tәsviri üsulu yoxdur.

•

hesablama sxemlәri
sintaktik şәbәkә
hesablama modellәri
marşrut qrafları
hәll cәdvәllәri

144 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin belә tәsviri üsulu yoxdur.

•

әlaqә qrafları
hesablama modellәri
marşrut qrafları
hesablama sxemlәri
hәll cәdvәllәri

145 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin belә tәsviri üsulu yoxdur.

•

hәll cәdvәllәri
hesablama modellәri
marşrut qrafları
aksiomatik modellәr
hesablama masivlәri

146 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin belә tәsviri üsulu yoxdur.

•

hәll cәdvәllәri
hesablama sxemlәri
hesablama massivlәri
aksiomatik modellәr
marşrut qrafları

147 Hesablama modeli ilk dәfә hansı proqramlaşdırma sistemi yaradılarkәn tәtbiq olunmuşdur ?

•

SPORA
PRİZ
VEKTOR
DİSUPPP
APROP

148 Hesablama modeli modeli anlayısı ilk dafә kim tәrәfindәn tәklif olunmuşdur ?

•

İ. V. Serqiyenko
E. X. Tıuqu
A. S. Lavrov
E. M. Lavrişeva
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E. L. Yuşenko

149 Hesablama modeli nәdir ?

•

tәpә nöqtәlәri çoxluğu iki kәsişmәyәn altçoxluğa bölünmüş qrafdır
tәpә nöqtәlәri çoxluğu iki kәsişmәyәn altçoxluğa bölünmüş yüklü, ikipaylı qrafdır
tәpә nöqtәlәri çoxluğu iki kәsişmәyәn altçoxluğa bölünmüş ikipaylı qrafdır
tәpә nöqtәlәri çoxluğu iki kәsişmәyәn altçoxluğa bölünmüş yüklü, qrafdır
tәpә nöqtәlәri çoxluğu iki kәsişәn altçoxluğa bölünmüş ikipaylı qrafdır

150 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin tәsviri üsullarından biri:

•

hesablama massivlәri
aksiomatik modellәr
hesablama cәdvәllәri
әlaqәli qraflar
hesablama qrafları

151 Tәtbiqi proqramlar paketinin tәtbiq sahәsi modelinin belә tәsviri üsulu yoxdur.

•

hesablama modellәri
hesablama qrafları
hәll cәdvәllәri
hesablama sxemlәri
marşrut qrafları

152 Hesablama modelini son istifadәçi dilindә problemin şәrhinә әsasәn avtomatik qurulan nә adlandırırlar ?

•

ilkin verilәnlәr modeli
funksional modul
hesablama şәbәkәsi
funksional semantik şәbәkә
sabitlәr modeli

153 Ikipayli qrafın tillәri sistemdә nәyә uyğundur ?

•

massivin elementlәri arasındakl münasibәtlәrә
dәyişәnlәr arasındakl münasibәtlәrә
verilәnlәr arasındakl münasibәtlәrә
ilkin verilәnlәr arasındakl münasibәtlәrә
sabitlәr arasındakl münasibәtlәrә

154 Ikipayli qrafın tәpә nöqtәlәri iki kәsişmәyәn altçoxluğa bölünür. Bu altçoxluqlardan birinin elementlәri
öz aralarında necә әlaqәlәndirilirlәr ?

•

massivin elementlәri vasitәsi ilә
sabitlәr vasitәsi ilә
digәr altçoxluğun elementlәri vasitәsi ilә
verilәnlәr vasitәsi ilә
ilkin verilәnlәr vasitәsi ilә

155 Ikipayli qrafın tәpә nöqtәlәri iki kәsişmәyәn altçoxluğa bölünür. Bu altçoxluqlardan biri sistemdә nәyә
uyğundur ?

•

massivin elementlәrinә
dәyişәnlәrә
verilәnlәrә
ilkin verilәnlәrә
sabitlәrә
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156 Ikipayli qrafın tәpә nöqtәlәri iki kәsişmәyәn altçoxluğa bölünür. Bu altçoxluqlardan biri sistemdә nәyә
uyğundur ?

•

massivin elementlәri arasındakl münasibәtlәrә
dәyişәnlәr arasındakl münasibәtlәrә
verilәnlәr arasındakl münasibәtlәrә
ilkin verilәnlәr arasındakl münasibәtlәrә
sabitlәr arasındakl münasibәtlәrә

157 RAZMEŞENİE kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün seçil miş hesablama sxemlәri
toplusu hansı tip qrafla verilir ?

•

dörd sәviyyәli dövr saxlamayan paralel yaruslu qrafla
sәkkiz sәviyyәli dövr saxlamayan paralel yaruslu qrafla
istiqamәtlәnmiş yüklü psevdoqrafla
istiqamәtlәnmiş qrafla
istiqamәtlәnmәmiş qrafla

158 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri olan
parametrlәrә görә alqoritmlәrin düzgünlüyü kriteriyaları faylında nә saxlanılır ?

•

alqoritmlәrin siyahısı
parametrlәrin xarakteristikalarının şәrhi vә onların daxili (sistem) adları
alqoritmlәrin istifadә etdiklәri verilәnlәrin adları
hәr bir alqoritmin tәtbiq olunma şәrti
alqoritmlәrә uyğun hesablama sxemlәri

159 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri olan ilkin
verilәnlәrә görә alqoritmlәrin düzgünlüyünün kriteriyası faylında nә saxlanılır ?

•

alqoritmlәrin istifadә etdiklәri verilәnlәrin adları
alqoritmlәrә uyğun ilkin verilәnlәrin mümkün tәsniflәşdiricilәrinin siyahısı vә onların diapozonları
alqoritmlәrin siyahısı
alqoritmlәrә uyğun hesablama sxemlәri
hәr bir alqoritmin tәtbiq olunma şәrti

160 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri olan
alqoritmlәrin deskriptorları faylında nә saxlanılır ?

•

alqoritmlәrin istifadә etdiklәri verilәnlәrin adları
alqoritmlәrin siyahısı, onlara uyğun hesablama sxemlәri vә hәr bir alqoritmin tәtbiq olunma şәrti
alqoritmlәrin siyahısı
alqoritmlәrә uyğun hesablama sxemlәri
hәr bir alqoritmin tәtbiq olunma şәrti

161 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri olan ilkin
verilәnlәrin strukturu deskriptorları faylında nә saxlanılır ?

•

mümkün ilkin verilәnlәrin strukturlarının şәrhi
ilkin verilәnlәrin yaddaşa yazılması qaydaları
ilkin verilәnlәrin yaddaşda saxlanılması qaydaları
ilkin verilәnlәrin şәrhlәri
ilkin verilәnlәrin quruluşu sxemi

162 Delta STAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri olan
tәtbiqi mәsәlәlәrin deskriptorları faylında nә saxlanılır ?
hәr bir sinfin mәsәlәlәrinin hәlli alqoritmlәrinin siyahısı
hәll olunan mәsәlәnin sinfini müәyyәn edәn parametrlәrin şәrhlәri
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•

hәr bir sinfin mәsәlәlәrinin hәlli alqoritmlәrinin mümkün siyahısı
hәll olunan mәsәlәnin sinfini müәyyәn edәn verilәnlәrin şәrhlәri
hәll olunan mәsәlәnin sinfini müәyyәn edәn parametrlәrin şәrhlәri vә hәr bir sinfin mәsәlәlәrinin hәlli
alqoritmlәrinin mümkün siyahısı

163 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri hansı
bәnddә verilmişdir ?

•

tәtbiqi modulların kafilik kriteriyası faylı
tәtbiqi modulların saxlanma sxemlәri faylı
tәtbiqi modulların pasportları faylı
tәtbiqi modulların xarakteristikaları faylı
tәtbiqi modulların yaddaşa yazılma sxemlәri faylı

164 Delta STAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri hansı
bәnddә verilmişdir ?

•

alqoritmlәrin saxlanma sxemlәri faylı
alqoritmlәrin struktur sxemlәri faylı
alqoritmlәrin hesablama sxemlәri faylı
alqoritmlәrin yaddaşa yazılma sxemlәri faylı
alqoritmlәrin quruluş sxemlәri faylı

165 Delta STAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri hansı
bәnddә verilmişdir ?

•

parametrlәrә görә alqoritmlәrin ölçüsü kriteriyası faylı
parametrlәrә görә alqoritmlәrin düzgünlüyü kriteriyaları faylı
parametrlәrә görә alqoritmlәrin zәruriliyi kriteriyası faylı
parametrlәrә görә alqoritmlәrin kafilik kriteriyası faylı
parametrlәrә görә alqoritmlәrin korrektliyi kriteriyası faylı

166 Delta STAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri hansı
bәnddә verilmişdir ?

•

ilkin verilәnlәrә görә alqoritmlәrin korrektliyi kriteriyası faylı
ilkin verilәnlәrә görә alqoritmlәrin düzgünlüyünün kriteriyası faylı
ilkin verilәnlәrә görә alqoritmlәrin zәruriliyi kriteriyası faylı
ilkin verilәnlәrә görә alqoritmlәrin kafilik kriteriyası faylı
ilkin verilәnlәrә görә alqoritmlәrin korrektliyi kriteriyası faylı

167 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri hansı
bәnddә verilmişdir ?

•

misalların deskriptorları faylı
alqoritmlәrin deskriptorları faylı
tәbii dillәrin deskriptorları faylı
modellәrin deskriptorları faylı
tәtbiq olunan obyektlәrin deskriptorları faylı

168 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri hansı
bәnddә verilmişdir ?

•

tәtbiqi misalların deskriptorları faylı
tәtbiqi mәsәlәlәrin deskriptorları faylı
tәtbiqi dillәrin deskriptorları faylı
tәtbiqi modellәrin deskriptorları faylı
tәtbiq olunan obyektlәrin deskriptorları faylı
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169 Delta STAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri hansı
bәnddә verilmişdir ?

•

ilkin verilәnlәrin quruluşu deskriptorları faylı
ilkin verilәnlәrin şәrhi faylı
ilkin verilәnlәrin yaddaşa yazılması qaydaları faylı
ilkin verilәnlәrin strukturu deskriptorları faylı
ilkin verilәnlәrin yaddaşda saxlanılması qaydaları faylı

170 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modeli necә şәrh olunur ?

•

dörd ardıcıl fayl toplusu şәklindә
yeddi ardıcıl fayl toplusu şәklindә
alti ardıcıl fayl toplusu şәklindә
beş ardıcıl fayl toplusu şәklindә
iki ardıcıl fayl toplusu şәklindә

171 Hesablama sxemlәri toplusu ilә tәsvir olunan tәtbiq sahәsinin modelinin әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri
hansılardır ?

•

dörd sәviyyәli dövr saxlamayan paralel yaruslu qraflarla tәsvir olunmuş tәtbiq sahәsinin elementlәrinin vә onlar
arasındakı münasibәtlәrin şәrhlәridir
hәll olunacaq mәsәlәlәr sinfinin alqoritmlәrinin qurulması vә onların yaddaşda saxlanılması metodlarıdır
hәll olunacaq mәsәlәlәr sinfinin, onların hәlli metodlarının mәhdudiyyәtlә rin tipinin (sәrhәd şәrtlәrinin) aprior
seçilmәsi imkanının olmasıdır
hәll olunacaq mәsәlәlәr sinfinin vә istifadә olunan verilәnlәrin aprior seçilmәsi imkanının olmasıdır
hәll olunacaq mәsәlәlәrin hәlli metodlarının mәhdudiyyәtlәrin tipinin (sәrhәd şәrtlәrinin) vә ilkin massivlәrin
aprior seçilmәsi imkanının olmasıdır

172 Hesablama sxemlәri kompüterin yaddaşında hansı formada saxlanılırlar ?

•

fayllar toplusu şәklindә
әlaqә matrisi şәklindә
cәdvәl formasında
massiv formasında
qrafik formasında

173 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün hansı üsul seçilmişdir ?

•

aksiomatik modellәr
hesablama sxemlәri toplusu
hәll cәdvәllәri
hesablama modellәri
marşrut qrafları

174 Ümumiyyәtlә dillәr neçә qrupa bölünürlәr ?

•

altı
iki
üç
dörd
beş

175 Sistem proqramlaşdırmasında dil dedikdә nә başa düşülür ?

•

prosedur oriyentasiyalı dillәr
müәyyәn simvollar toplusu vә bu simvolların kömәyi ilә müәyyәn mәna kәsb edәn mәlumatların yazılışı
üsullarını müәyyәn edәn qaydalar
proqramlaşdırma dillәri
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri
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problemoriyentasiyalı dillәr

176 SPORA kompleksindә tәtbiq sahәsi modelinin ilkin şәrhinin sistemin daxili dilinә translyasiyası üçün
hansı prosedurlar yaradılmışdır ?

•

A1aksiomalaşdırma, A2aksiomalaşdırma
Aaksiomalaşdırma, A1aksiomalaşdırma
Aaksiomalaşdırma, Baksiomalaşdırma
Aaksiomalaşdırma, Caksiomalaşdırma
Caksiomalaşdırma, Daksiomalaşdırma

177 GPS kompleksinin tәtbiq sahәsi modelinin şәrhi üsulu 

•

hesablama cәdvәllәri
aksiomatik modellәr
hesablama massivlәri
hesablama sxemlәri
marşrut qrafları

178 GPS kompleksi vasitәsilә neçә tip mәsәlәlәr hәll olunurlar ?

•

beş
üç
dörd
iki
altı

179 SPORA kompleksinin tәtbiq sahәsi modelinin şәrhi üsulu 

•

aksiomatik modellәr
hesablama massivlәri
hesablama sxemlәri
marşrut qrafları
hesablama cәdvәllәri

180 APFORS kompleksindә tәtbiq sahәsi modelinin şәrhi üsulu 

•

hesablama massivlәri
әlaqәli qraflar
hesablama cәdvәllәri
hesablama sxemlәri
hesablama qrafları

181 APFORS kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelini tәsvir edәn qrafın tillәri sistemdә nәyi әks etdirir ?

•

sistemin parametrlәri arasındakı әlaqәlәrә
qurma obyektlәri arasındakı informasiya axınlarına
sistemdә verilәnlәrә görә әlaqәlәrә
sistemin parametrlәri arasındakı әlaqәlәrә
qurma obyektlәrinin parametrlәrinә

182 APFORS kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelini tәsvir edәn qrafın tәpә nöqtәlәri sistemdә nәyә
uyğundur ?

•

sistemin parametrlәrinә
qurma obyektlәri üzәrindә әmәliyyatlara (funksiyalara)
sistemin giriş dilinin operatorlarına
sistemin ilkin verilәnlәrinә
sistemin parametrlәri arasındakı әlaqәlәrә
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183 APFORS kompleksindә tәtbiq sahәsinin modeli hansı tip qrafla tәsvir olunur ?

•

istiqamәtlәnmәmiş dövrü olmayan yüklü qrafla
istiqamәtlәnmiş dövrü olmayan yüklü qrafla
psevdoqrafla
istiqamәtlәnmiş yüklü qrafla
әlaqәli qrafla

184 DeltaSTAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri olan
tәtbiqi modulların pasportları faylında nә saxlanılır ?

•

tәtbiqi modulların kafilik kriteriyası
proqram modullarının pasportlarının şәrhlәri
tәtbiqi modulların xarakteristikaları
tәtbiqi modulların yaddaşa yazılma sxemlәri
tәtbiqi modulların saxlanma sxemlәri

185 Delta STAT kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin şәrh olunduğu yeddi ardıcıl fayldan biri olan
alqoritmlәrin hesablama sxemlәri faylında nә saxlanılır ?

•

alqoritmlәrin struktur sxemlәri
mәsәlәlәrin alqoritmlәrinә uyğun hesablama sxemlәrinin (tәtbiqi modulların pasportlarının adları zәnciri) siyahısı
alqoritmlәrin yaddaşa yazılma sxemlәri
alqoritmlәrin quruluş sxemlәri
alqoritmlәrin saxlanma sxemlәri

186 SPORA kompleksindә tәtbiq sahәsi modelinin ilkin şәrhinin sistemin daxili dilinә translyasiyası üçün
neçә prosedur yaradılmışdır ?

•

dörd
iki
altı
beş
üç

187 SPORA kompleksindә tәtbiq sahәsi modelinin şәrhi üçün hansı dildәn isti fadә olunur ?

•

UTOPİST
YASİO
PASCAL
DEKART
Sİ++

188 GPS kompleksi vasitәsilә belә tip mәsәlәlәr hәll olunurlar

•

f operatorunun A –ya tәsiri
f operatorunun A –ya tәtbiq olunması
f operatorunun icrası
f operatorunun A vasitәsi ilә hesablanması
f operatorunun A –nın altmәsәlәlәrinә tәtbiq olunması

189 GPS kompleksi vasitәsilә belә tip mәsәlәlәr hәll olunurlar

•

A vә B arasındakı D fәrqinin miqdarının ölçülmәsi
A vә B arasındakı D fәrqinin әn minimuma endirilmәsi
A vә B arasındakı D fәrqinin azaldılması
A vә B arasındakı D fәrqinin çoxaldılması
A vә B arasındakı D fәrqinin götürülmәsi
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190 GPS kompleksi vasitәsilә belә tip mәsәlәlәr hәll olunurlar

•

A vәziyyәtinin B vәziyәtindәn fәrqi
A vәziyyәtinin B vәziyәtinә çevrilmәsi
A vәziyyәtindәn B vәziyәtinin alınması
A vәziyyәtinin B vәziyәtinә münasibәti
A vәziyyәtinin B vәziyәtindәn alınması

191 GPS kompleksinin tәtbiq sahәsi modeli hansı informasiyaları saxlayir ?

•

kömәkçi informasiyaları
obyektlәrin prosedural şәrhini, onlar arasındakı әlaqәlәri, operator sxemlәrini vә kömәkçi informasiyaları
obyektlәrin prosedural şәrhini
obyektlәrin prosedural şәrhlәri arasındakı әlaqәlәri
operator sxemlәrini

192 Proseduroriyentasiyalı dildә yazılmış proqram konkret maşından asılıdırmı ?

•

assembler dilindә yazılıbsa asılıdır
asılı deyil
asılıdir
qismәn asılıdır
assembler dilindә yazılıbsa asılı deyil

193 Proseduroriyentasiyalı dillәri daha necә adlandırırlar ?

•

simvolik dillәr
alqoritmik dillәr
süni dillәr
çoxmәqsәdli dillәr
birmәqsәdli dillәr

194 Maşından asılı olmayan dillәr hansı qruplara bölünürlәr ?

•

simvolik kodlaşdırma dillәri, maşınoriyentasiyalı dillәr
proseduroriyentasiyalı dillәr, problemoriyentasiyalı dillәr
proseduroriyentasiyalı dillәr, süni dillәr dillәr
problemoriyentasiyalı dillәr, maşınoriyentasiyalı dillәr
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri, süni dillәr

195 Maşından asılı olmayan dillәr neçә qrupa bölünürlәr ?

•

dörd
iki
altı
beş
üç

196 Makroәmrlәrdәn istifadә zamanı proqramın hәcmi necә dәyişir ?

•

proqramın hәcmi xeyli kiçilir
proqramın hәcmi xeyli böyüyür
proqramın hәcminә heç bir tәsir göstәrmir
proqramın hәcmi iki dәfә kiçilir
proqramın hәcmi iki dәfә böyüyür

197 Translyasiya zamanı hәr bir makroәmr nә ilә әvәz olunur ?
simvolik kodla
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•

maşın әmri ilә
әmrin daxili kodu ilә
әmrin aralıq kodu ilә
maşın әmrlәri qrupu ilә

198 Makrodillәrin simvolik kodlaşdırma dillәrindәn әsas fәrqi nәdir ?

•

bu iki dil qrupunun arasında heç bir fәrq yoxdur
makrodillәr istifadә üçün daha әlverişlidir
makrodil maşın әmri ilә yanaşı maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan
makrodil maşın әmri ilә yanaşı maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan
simvolik kodlaşdırma dillәri istifadә üçün daha әlverişlidir

199 Simvolik kodlaşdırma dillәrini daha necә adlandırırlar ?

•

makrokod
mnemokod
süni dil
mnemodil
makrodil

200 Maşınoriyentasiyalı dillәrin ikinci sәviyyәsinә hansı dillәri aid edirlәr ?

•

simvolik kodlaşdırma dillәrini
makrodillәri
assemblerlәri
makroassemblerlәri
problemoriyentasiyalı dillәri

201 Maşınoriyentasiyalı dillәrin birinci sәviyyәsinә hansı dillәri aid edirlәr ?

•

makrodillәri
simvolik kodlaşdırma dillәrini
assemblerlәri
makroassemblerlәri
problemoriyentasiyalı dillәri

202 Maşınoriyentasiyalı dillәri neçә sәviyyәyә bölünürlәr ?

•

dörd
iki
altı
beş
üç

203 Maşınoriyentasiyalı dillәri daha necә adlandırırlar ?

•

mnemokodlar
avtokodlar
makrodillәr
makroassemblerlәr
assemblerlәr

204 Maşından asılı dillәr hansı qruplara bölünürlәr ?

•

yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri, süni dillәr
simvolik kodlaşdırma dillәri, maşınoriyentasiyalı dillәr
proseduroriyentasiyalı dillәr, assembler
maşın dillәri, maşınoriyentasiyalı dillәr
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problemoriyentasiyalı dillәr, maşınoriyentasiyalı dillәr

205 Maşından asılı dillәr neçә qrupa bölünürlәr ?

•

altı
iki
dörd
üç
beş

206 Maşından asılılıq dәrәcәsinә görә dillәr hansı qruplara bölünürlәr ?

•

maşından asılı olmayan dillәr, süni dillәr
maşından asılı olmayan dillәr, tәbii dillәr
maşından asılı dillәr, maşından asılı olmayan dillәr
tәbii dillәr, süni dillәr
maşından asılı dillәr, simvolik kodlaşdırma dillәri

207 Maşından asılılıq dәrәcәsinә görә aparılan tәsnifatda dillәr neçә qrupa bölünürlәr ?

•

altı
iki
dörd
üç
beş

208 Hansı dillәr proqramlaşdırma dillәri adlanırlar ?

•

prosedur oriyentasiyalı dillәr
proqram tәrtib etmәk üçün yaradılan süni dillәr
simvolik kodlaşdırma dillәri
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri
problemoriyentasiyalı dillәr

209 Hansı proqram translyator adlanır ?

•

problemoriyentasiyalı dildә yazılmış proqramı maşın dilinә çevirәn proq
hәr hansı bir giriş dilindә yazılmış ixtiyari mәtni başqa bir dildәki mәtnә
assembler dilindә yazılmış proqramı maşın dilindә yazılmış proqrama çevi
hәr hansı bir giriş dilindә yazılmış ixtiyari mәtni assembler dilinә çevirәn
proseduroriyentasiyalı dildә yazılmış proqramı maşın dilinә çevirәn proq

210 Nә zaman qrammatika tanıyan adlanır ?

•

dilin sintaksisinin qaydalarının sayı düzgün cümlә qurmaq üçün kifayәt qәdәrdirsә
cümlәnin dilә mәxsusluğunu müәyyәn edirsә
dilin sintaksisinin qaydaları düzgün cümlәlәrin qurulması prosedurunu şәrh
dilin sintaksisinin qaydaları cümlәnin baş üzvlәrinin cümlәdә yerini dәqiq müәyyәn edirsә
dilin sintaksisinin qaydaları cümlәnin ikinci dәrәcәli üzvlәrinin cümlәdә yerini dәqiq müәyyәn edirsә

211 Nә zaman qrammatika әmәlә gәtirәn adlanır ?

•

dilin sintaksisinin qaydaları cümlәnin ikinci dәrәcәli üzvlәrinin cümlәdә yerini dәqiq müәyyәn edirsә
dilin sintaksisinin qaydaları cümlәnin baş üzvlәrinin cümlәdә yerini dәqiq müәyyәn edirsә
dilin sintaksisinin qaydaları düzgün cümlәlәrin qurulması prosedurunu şәrh
dilin “düzgünlüyünü” müәyyәn edәn proseduru şәrh edirsә
dilin sintaksisinin qaydalarının sayı düzgün cümlә qurmaq üçün kifayәt qәdәrdirsә

212 Sintaktik metadil daha necә adlanır ?
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•

simvolik dil
metasintaktik dil
metasemantik dil
metadil
assembler

213 Dilin sintaksisinin şәrhi üçün istifadә olunan dil necә adlanır ?

•

assembler
sintaktik metadil
semantik metadil
metadil
simvolik dil

214 Hansı dil metadil adlanır ?

•

әgәr dil başqa bir dili şәrh etmәk üçün tәyin olunubsa
dilin sintaksisi digәr bir dil üçün dә yararlıdırsa
dilin qrammatikasının tәrkibi kifayәt qәdәr sadәdirsә
dilin cümlәlәrinin әmәlә gәlmәsi qaydaları sadәdirsә
dilin simvollarının düzülüşü qaydaları sadәdirsә

215 Dilin semantikasını nә tәşkil edir ?

•

simvolların düzülüşü qaydaları
dilin struktur tәrkibi
dilin qrammatikasının tәrkibi
cümlәlәrin әmәlә gәlmәsi qaydaları
dilin cümlәlәrinin mәnasının şәrhi

216 Dilin qrammatikası nәyә deyilir ?

•

simvolların düzülüşü qaydalarına
cümlәlәrin әmәlә gәlmәsi qaydalarına
sintaksisin qaydaları çoxluğuna
dilin struktur tәrkibinә
dilin semantik tәrkibinә]

217 İxtiyari dilin cümlәlәri nәyә әsasәn qurulur ?

•

dilin strukturuna әsasәn
sintaksisin qaydaları әsasında
simvolların düzülüşü qaydaları әsasında
cümlәlәrin әmәlә gәlmәsi qaydaları әsasında
dilin semantikasına әsasәn

218 Dilin sintaksisi nәdir ?

•

dilin lüğәt tәrkibidir
dilin düzgün cümlәlәrinin şәrhidir
dildәki sәhvlәrin tapılması qaydalarıdır
dildәki sәhvlәrin düzәldilmәsi qaydalarıdır
dilin mәnasının şәrhidir

219 İxtiyari dilin leksikası nәlәrdәn ibarәtdir ?

•

simvolların düzülüşü qaydalarından
mümkün sözlәr (simvollar) toplusundan, onların şәrhi üsullarından
simvollardan, sözlәrdәn
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simvollardan, cümlәlәrdәn
cümlәlәrin әmәlә gәlmәsi qaydalarından

220 Translyatorun çıxışında alınan proqram necә adlanır ?

•

başlanğıc modul
obyekt modul
yüklәnmә modulu
ilkin modul
proqram modulu

221 Translyatorun girişinә verilәn proqram necә adlanır ?

•

başlanğıc modul
ilkin modul
yüklәnmә modulu
obyekt modul
proqram modulu

222 Maşın dilindәn başqa yerdә qalan bütün proqramlaşdırma dillәri translyatora nәzәrәn necә dil hesab
olunurlar ?

•

çoxmәqsәdli dil
çıxış dili
simvolik dil
giriş dili
birmәqsәdli dil

223 Dialoq dillәr әsasәn hansı sistemlәrdә istifadә olunurlar ?

•

ekspert sistemlәrindә
vaxt bölgülü sistemlәrdә
real vaxtlı sistemlәrdә
çoxprosessorlu sistemlәrdә
informasiyaaxtarış sistemlәrindә

224 . Problemoriyentasiyalı dillәrin әsas xüsusiyyәti nәdir ?

•

onların proseduroriyentasiyalı dillәrdәn heç bir fәrqi yoxdur
onlar süni dillәrә çox yaxın dıllәrdirlәr
onlar tәbii dilә çox yaxın dıllәrdirlәr
onlar proseduroriyentasiyalı dillәrә çox yaxın dıllәrdirlәr
onlar dialoq dillәrә çox yaxın dıllәrdirlәr

225 Problemoriyentasiyalı dillәr nә mәqsәdlә yaradılırlar ?

•

ekspert sistemlәrin giriş dili kimi yaradılırlar
problemoriyentasiyalı sistemlәrin giriş dili kimi yaradılırlar
süni intellekt sahәsindә istifadә üçün yaradılırlar
yalnız tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dili kimi yaradılırlar
informasiyaaxtarış sistemlәrin giriş dili kimi yaradılırlar

226 Alqoritmik dil hәm dә proqramlaşdırma dili hesab olunurmu ?

•

әgәr alqoritmik dildә yazılmış proqramın hәcmi kifayәt qәdәr böyükdürsә,
әgәr alqoritmik dildә yazılmış proqram bilavasitә maşına daxil edilib hazır
bәli
xeyir
әgәr alqoritmik dildә yazılmış proqram assembler dilinә translyasiya oluna
32/98

22.12.2016

227 ASCİİ kodları ümumiyyәtlә neçә simvolun kodundan ibarәtdir ?

•

1024
256
128
64
512

228 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dillәrinin yaradılması üsullarından biri.

•

dilin sintaksisini Virtin sintaktik diaqramları ilә şәrh etmәklә yaradılır
hәr bir paket üçün giriş dili tәmamılә yenidәn yaradılır
dilә yeni operatorlar daxil etmәklә yaradılır
dilin sintaksisini BNF ilә şәrh etmәklә yaradılır
dilin semantikasını BNF ilә şәrh etmәklә yaradılır

229 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dillәrinin yaradılması üsullarından biri.

•

dilә yeni operatorlar daxil etmәklә
ümumi nüvәnin genişlәndirilmәsi ilә
dilin sintaksisini Virtin sintaktik diaqramları ilә şәrh etmәklә
dilin semantikasını BNF ilә şәrh etmәklә
dilin sintaksisini BNF ilә şәrh etmәklә

230 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dillәrinin yaradılmasının neçә üsulu mәlumdur ?

•

dörd
iki
altı
beş
üç

231 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dilinin ifadәliliyi necә әldә olunur ?

•

dilә mәsәlәlәrin hәll olunduğu tәtbiq sahәsinin kifayәt qәdәr mәzmunlu
dilә tәbii dillә üst üstә düşәn çoxlu anlayışlar daxil edilir
dildә çox mürәkkәb olmayan konstruksiyalardan istifadә olunur
dildә yaxşı yadda qalan terminoperatorlardan istifadә olunur
dilin sintaksisi vә semantikası hәm BNF, hәm dә Virtin sintaktik diaqramları ilә şәrh olunur

232 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dilinin sadәliyi necә әldә olunur ?

•

mürәkkәb olmaması ilә
tәbii dilin kömәkliyi ilә
çox mürәkkәb konstruksiyaların olmaması ilә
yaxşı yadda qalan olması ilә
uyğun sintaksis vasitәsi ilә

233 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dilinә qoyulan tәlәblәrdәn biri.

•

mürәkkәb olmalıdır
yaxşı yadda qalmalıdır
ifadәli(mәnalı) olmalıdır
tәbii dillә üst üstә düşmәlidir
çox mürәkkәb olmamalıdır

234 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dilinә qoyulan tәlәblәrdәn biri.
tәbii dillә üst üstә düşmәlidir

•
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•

sadә olmalıdır
mürәkkәb olmalıdır
yaxşı yadda qalmalıdır
çox mürәkkәb olmamalıdır

235 ASCİİ kodları cәdvәlindә hansı simvolların ekranda tәsvirlәri yoxdur ?

•

bütün simvolların ekranda tәsvirlәri vardır
kodları 032 aralığında olan simvolların
kodları 034 aralığında olan simvolların
kodları 036 aralığında olan simvolların
kodları 132 aralığında olan simvolların

236 ASCİİ kodlarının ümumi standartında neçә simvolun kodu vardır ?

•

1024
128
256
512
64

237 ASCİİ nәdir ?

•

informasiya mübadilәsi üçün milli kodlar cәdvәli
informasiya mübadilәsi üçün Amerika Standart Kodu
informasiya mübadilәsi üçün milli kod
informasiya mübadilәsi üçün universal kod
informasiya mübadilәsi üçün kodlar cәdvәli

238 Terminal simvollar N. Virtin sintaktik diaqramlarında hansı fiqurla göstәrilirlәr ?

•

romblarla
ovallarla
üçbucaqlarla
paralelqramlarla
düzbucaqlılarla

239 Qeyri terminal simvollar N. Virtin sintaktik diaqramlarında hansı fiqurla göstәrilirlәr ?

•

romblarla
ovallarla
üçbucaqlarla
düzbucaqlılarla
paralelqramlarla

240 N. Virtin sintaktik diaqramlarında ovalların içәrisindә yazılan simvollar necә adlanırlar ?

•

әlifbanın simvolları
terminal simvollar
qeyri terminal simvollar
simvolik kodlar
sintaksisin qaydaları

241 N. Virtin sintaktik diaqramlarında düzbucaqlıların içәrisindә yazılan simvollar necә adlanırlar ?

•

әlifbanın simvolları
sintaksisin qaydaları
qeyri terminal simvollar
terminal simvollar
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simvolik kodlar

242 Proqramlaşdırma dillәrinin sintaktik konstruksiyalarının şәrhinin formal metodlarından biri olan Backus
Naur Form kim tәrәfindәn tәklif olunub ?

•

Blez Paskal, Bernulli
Piter Naura, Con Bekus
Piter Naura, Niklaus Virt
Con Bekus, Blez Paskal
Bernulli, Piter Naura

243 Proqramlaşdırma dillәrinin sintaktik konstruksiyalarının şәrhinin formal metodlarından biri olan
sintaktik diaqramlar kim tәrәfindәn tәklif olunub ?

•

Blez Paskal
Niklaus Virt
Piter Naura
Con Bekus
Bernulli

244 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.

•

universal tәtbiqi proqramlar paketlәri
instrumental tәtbiqi proqramlar paketlәri
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri

245 Qrafiki redaktorlar hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

246 Mәtn redaktorları hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

247 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.

•

hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
hüquqkriminalistika tәtbiqi proqramlar paketlәri
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri

248 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.

•

tibbi diaqnostika tәtbiqi proqramlar paketlәri
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
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249 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
texniki sahәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri

250 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
hәrbi sahәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri

251 İnteqrasiya olunmuş paketlәr hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

252 Verilәnlәr bazalarının idarә olunması sistemlәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

253 Cәdvәl prosessorları hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

254 Mәtn prosessorları hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

255 Elektron cәdvәllәr hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

256 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
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•

hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
lokal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri

257 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
korporativ şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri

258 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
axtarışsorğu tәtbiqi proqramlar paketlәri
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri

259 Belә sinif tәtbiqi proqramlar paketi yoxdur.

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
ekspertöyrәdәn tәtbiqi proqramlar paketlәri
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri

260 Casetexnologiyalar hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

261 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
funksional modul
qrafiki redaktorlar
әlaqә modulu
elektron cәdvәllәr

262 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

әlaqә modulu
addımlı kompilyatorlar
mәtn redaktorları
qrafiki redaktorlar
elektron cәdvәllәr

263 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

mәtn redaktorları
bilik bazası
verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
әlaqә modulu
37/98

22.12.2016

qrafiki redaktorlar

264 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

mәtn redaktorları
interpretatorlar
verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
elektron cәdvәllәr
qrafiki redaktorlar

265 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

proqram modulu
әlaqә modulu
qrafiki redaktorlar
elektron cәdvәllәr
verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri

266 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
mәtn redaktorları
әlaqә modulu
elektron cәdvәllәr
translyatorlar

267 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

әlaqә modulu
elektron cәdvәllәr
kompilyatorlar
mәtn redaktorları
qrafiki redaktorlar

268 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

mәtn redaktorları
semantik şәbәkә
verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
elektron cәdvәllәr
qrafiki redaktorlar

269 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
verilәnlәr bazaları
mәtn redaktorları
qrafiki redaktorlar
elektron cәdvәllәr

270 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
semantik model
mәtn redaktorları
qrafiki redaktorlar
elektron cәdvәllәr

271 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?
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•

әlaqә modulu
tәtbiq sahәsinin modeli
verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
elektron cәdvәllәr
qrafiki redaktorlar

272 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulları daxildir ?

•

mәtn redaktorları, qrafiki redaktorlar, әlaqә modulu
mәtn vә qrafiki redaktorlar, elektron cәdvәllәr, verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri, әlaqә modulu
verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri, әlaqә modulu
elektron cәdvәllәr, mәtn redaktorları, әlaqә modulu
qrafiki redaktorlar, elektron cәdvәllәr, әlaqә modulu

273 İnteqrasiya olunmuş tәtbiqi proqramlar paketi nәyә deyilir ?

•

mәtn redaktorlarının vә metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlә rinin funksiyalarını özündә birlәşdirәn
TPP
problemoriyentasiyalı vә ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinin funksiyalarını özündә birlәşdirәn TPP
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri vә elektron cәdvәllәrinin funksiyalarını özündә birlәşdirәn TPP
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinin müxtәlif funksional proq ram komponentlәrini özündә birlәşdirәn
TPP
problemoriyentasiyalı vә metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlә rinin funksiyalarını özündә birlәşdirәn
TPP

274 Avtomatlaşdırılmış lahiyәlәndirmә sistemlәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

275 Prezentasiyaların hazırlanması vasitәlәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

276 Süni intellekt sistemlәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

277 Ekspert sistemlәrin örtüklәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

278 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
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•

qraflar nәzәriyyәsi
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә

279 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
süni intellekt
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә

280 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

riyazi statistika
ehtimal nәzәriyyәsi
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
riyazi proqramlaşdırma

281 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

riyazi statistika
biliklәr bazası
riyazi proqramlaşdırma
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә

282 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemi
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi

283 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
translyator quran sistemlәr

284 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
semantik model
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma

285 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

riyazi statistika
tәtbiq sahәsinin modeli
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
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riyazi proqramlaşdırma

286 Riyazi statistika TPPlәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

287 Kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi TPPlәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

288 Şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә TPPlәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

289 Riyazi proqramlaşdırma TPPlәri hansı sinif tәtbiqi proqramlar paketlәrinә aiddirlәr ?

•

hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәrinә
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәrinә

290 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulları daxildir ?

•

qrafiki redaktorlar, elektron cәdvәllәr, riyazi statistika
mәtn redaktorları, qrafiki redaktorlar, riyazi statistika
verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri, riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma, şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә, kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi, riyazi statistika
elektron cәdvәllәr, mәtn redaktorları, әlaqә modulu

291 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
әmәliyyat sistemi
mәtn redaktorları
qrafiki redaktorlar
elektron cәdvәllәr

292 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

verilәnlәr bazasının idarә olunması sistemlәri
elektron cәdvәllәr
proqramlaşdırma dillәri
mәtn redaktorları
qrafiki redaktorlar

293 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?
41/98

22.12.2016

•

әlaqә modulu
proqram örtüklәri
mәtn redaktorları
qrafiki redaktorlar
elektron cәdvәllәr

294 Müasir inteqrasiya olunmuş TPPlәrinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir?

•

kommunikasiya modulu
proqramlaşdırma sistemlәri
mәtn redaktorları
qrafiki redaktorlar
elektron cәdvәllәr

295 Problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә daxil olan proqram mәhsu lu hansı bәnddә
verilmişdir ?

•

ekspert sistemlәrin örtüklәri
qeyri sәnaye sahәlәri üçün olan TPPlәri
inteqrasiya olunmuş TPPlәri
qlobal şәbәkәlәrin TPPlәri
casetexnologiyalar

296 Problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

mühasibat uçotu TPPlәri
inteqrasiya olunmuş TPPlәri
qeyri sәnaye sahәlәri üçün olan TPPlәri
sәnaye sahәlәri üçün olan TPPlәri
bankların TPPlәri

297 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

riyazi statistika
Lotus123 TPP
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
riyazi proqramlaşdırma

298 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

riyazi statistika
ekspert sistemlәrin örtüklәri
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
riyazi proqramlaşdırma

299 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

inteqrasiya olunmuş TPPlәr
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi

300 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
riyazi statistika
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•

riyazi proqramlaşdırma
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
verilәnlәr bazasının modifikasiyası proqramları

301 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
casetexnologiyalar
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma

302 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

riyazi statistika
cәdvәl prosessorları
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
riyazi proqramlaşdırma

303 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
nәşriyyat sistemlәri
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә

304 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
qrafiki redaktorlar
riyazi statistika
riyazi proqramlaşdırma
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә

305 Metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә hansi proqram mәhsulu daxil deyildir ?

•

riyazi statistika
mәtn redaktorları
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
şәbәkә planlaşdırma vә idarәetmә
riyazi proqramlaşdırma

306 Marşrut qrafları tillәrin uyuşanlığına nәzәrәn hansı xassәyә malikdirlәr ?

•

rekursivlik
additivlik
kütlәvilik
sabitlik
dәyişkәnlik

307 Problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә daxil olan proqram mәhsu lu hansı bәnddә
verilmişdir ?

•

casetexnologiyalar
inteqrasiya olunmuş TPPlәri
ekspert sistemlәrin örtüklәri
hüquq sorğu sistemlәri üçün olan TPPlәri
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qlobal şәbәkәlәrin TPPlәri

308 Problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә daxil olan proqram mәhsu lu hansı bәnddә
verilmişdir ?

•

casetexnologiyalar
maliyyә menecmenti üçün olan TPPlәri
inteqrasiya olunmuş TPPlәri
qlobal şәbәkәlәrin TPPlәri
ekspert sistemlәrin örtüklәri

309 Problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә daxil olan proqram mәhsu lu hansı bәnddә
verilmişdir ?

•

ekspert sistemlәrin örtüklәri
qlobal şәbәkәlәrin TPPlәri
mühasibat uçotu TPPlәri
inteqrasiya olunmuş TPPlәri
casetexnologiyalar

310 Problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә daxil olan proqram mәhsu lu hansı bәnddә
verilmişdir ?

•

casetexnologiyalar
bankların TPPlәri
inteqrasiya olunmuş TPPlәri
qlobal şәbәkәlәrin TPPlәri
ekspert sistemlәrin örtüklәri

311 Problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqlamlar paketinә daxil olan proqram mәhsu lu hansı bәnddә
verilmişdir ?

•

qlobal şәbәkәlәrin TPPlәri
sәnaye sahәlәri üçün olan TPPlәri
inteqrasiya olunmuş TPPlәri
ekspert sistemlәrin örtüklәri
casetexnologiyalar

312 Marşrut qrafına yükündә dәyişiklik edilә bilәn tili әlavә etmәk üçün hansı әmәldәn istifadә olunur ?

•

F4
F1
F0
F2
F3

313 Marşrut qrafına marşrut tili әlavә etmәk üçün hansı әmәldәn istifadә olunur ?

•

F4
F0
F1
F2
F3

314 Marşrut qrafları çoxluğu F0, F1, F2, F3 әmәllәrinә nәzәrәn

•

boş çoxluqdur
qapalı çoxluqdur
sonsuz çoxluqdur
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sonlu çoxluqdur
açıq çoxluqdur

315 kiçikdir G, S > marşrut qrafları cәbrindә G komponenti nәyi göstәrir ?

•

marşrut tillәri çoxluğu
marşrut qrafları çoxluğu
F0, F1, F2, F3 әmәllәr çoxluğu
F0, F1, F2, F3, F4 әmәllәr çoxluğu
yükündә dәyişiklik edilә bilәn tillәr çoxluğu

316 Marşrut qrafları cәbrinin F2 әmәli hansı formatda verilir ?

•

F2:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >[< tilin yükü – 1>].
#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı>[< tilin yükü – 1>].
F2:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >[< tilin yükü – 1>].
F2:# [< tilin yükü – 1>].
F2:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >< tilin yükü – 1>.

317 Marşrut qrafları cәbrinin F1 әmәli hansı formatda verilir ?

•

F1:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >[< tilin yükü – 1>].
#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı>[< tilin yükü – 1>].
F1:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >[< tilin yükü – 1>].
F1:# [< tilin yükü – 1>].
F1:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >< tilin yükü – 1>.

318 Marşrut qrafları cәbrinin F0 әmәli hansı formatda verilir ?

•

F0:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >< tilin yükü – 1>.
F0:# [< tilin yükü – 1>].
F0:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >[< tilin yükü – 1>].
#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı>[< tilin yükü – 1>].
F0:#< tilin daxil olduğu tәpә nöqtәsinin adı >[< tilin yükü – 1>].

319 Marşrut qrafına yükündә dәyişiklik edilә bilәn til әlavә olunarkәn hansı şәrtlәr yoxlanılmalıdır ?

•

әlavә olunan tilin başlanğıc vә son tәpә nöqtәlәrinin marşrut qrafında olduğu
әlavә olunan tilin başlanğıc vә son tәpә nöqtәlәrinin marşrut qrafında olduğu vә onun başlanğıc tәpә nöqtәsindәn
çıxan tillәrlә uyuşan olduğu
әlavә olunan tilin başlanğıc tәpә nöqtәlәrinin marşrut qrafında olduğu
әlavә olunan tilin son tәpә nöqtәlәrinin marşrut qrafında olduğu
әlavә olunan tilin başlanğıc tәpә nöqtәsindәn çıxan tillәrlә uyuşan olduğu

320 Marşrut qrafına marşrut tili әlavә olunarkәn hansı şәrtlәr yoxlanılmalıdır ?

•

әlavә olunan tilin başlanğıc tәpә nöqtәlәrinin marşrut qrafında olduğu
әlavә olunan tilin başlanğıc vә son tәpә nöqtәlәrinin marşrut qrafında olduğu vә onun başlanğıc tәpә nöqtәsindәn
çıxan tillәrlә uyuşan olduğu
әlavә olunan tilin başlanğıc vә son tәpә nöqtәlәrinin marşrut qrafında olduğu
әlavә olunan tilin başlanğıc tәpә nöqtәsindәn çıxan tillәrlә uyuşan olduğu
әlavә olunan tilin son tәpә nöqtәlәrinin marşrut qrafında olduğu

321 Marşrut qrafları cәbrinin F3 әmәli nә üçündür ?

•

marşrut qrafının yükünә parametrlәri әlavә etmәk üçün
marşrut qrafınin tәpә nöqtәsini altqrafla әvәz etmәk üçün
marşrut qrafına yükündә dәyişiklik edilә bilәn til әlavә etmәk üçün
marşrut qrafından marşrut tilini silmәk üçün
marşrut qrafından yükündә dәyişiklik edilә bilәn tili silmәk üçün
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322 Marşrut qrafları cәbrinin F2 әmәli nә üçündür ?

•

marşrut qrafına yükündә dәyişiklik edilә bilәn til әlavә etmәk üçün
marşrut qrafından ixtiyari tili silmәk üçün
marşrut qrafının yükünә parametrlәri әlavә etmәk üçün
marşrut qrafından yükündә dәyişiklik edilә bilәn tili silmәk üçün
marşrut qrafına marşrut tili әlavә etmәk üçün

323 Marşrut qrafları cәbrinin F1 әmәli nә üçündür ?

•

marşrut qrafına marşrut tili әlavә etmәk üçün
marşrut qrafına yükündә dәyişiklik edilә bilәn til әlavә etmәk üçün
marşrut qrafından yükündә dәyişiklik edilә bilәn tili silmәk üçün
marşrut qrafının yükünә parametrlәri әlavә etmәk üçün
marşrut qrafından marşrut tilini silmәk üçün

324 Marşrut qrafları cәbrinin F0 әmәli nә üçündür ?

•

marşrut qrafından marşrut tilini silmәk üçün
marşrut qrafına yükündә dәyişiklik edilә bilәn til әlavә etmәk üçün
marşrut qrafının yükünә parametrlәri әlavә etmәk üçün
marşrut qrafına marşrut tili әlavә etmәk üçün
marşrut qrafından yükündә dәyişiklik edilә bilәn tili silmәk üçün

325 kiçikdir G, S > marşrut qrafları cәbrindә S siqnaturu hansı әmәllәrdәn ibarәtdir ?

•

F0, F1, F2
F0, F1, F2, F3
F1, F2, F3
F1, F2, F3, F4
F0, F1, F2, F3, F4

326 Dialoqlu marşrut sistemlәrdә informasiya bazasının tamlığı nә ilә müәyyәn olunur ?

•

hәll cәdvәlinin kömәyi ilә
istifadә olunan qrafın tipi ilә
hәr bir verilәnin bazada yeganә olması ilә
hәll olunan mәsәlәlәr çoxluğu ilә
tәtbiq sahәsinin elementlәrinin sayı ilә

327 Dialoqlu marşrut sistemlәrdә informasiya bazasının sxemi nә ilә müәyyәn olunur ?

•

hәll cәdvәlinin kömәyi ilә
tәtbiq sahәsi modelinin aparılmasının tәşkili ilә
hәll olunan mәsәlәlәrin tipi ilә
tәtbiq sahәsinin elementlәri ilә
istifadә olunan qrafın tipi ilә

328 Marşrut qrafları lahiyәlәndirilәrkәn additivlik xassәsi imkan verir ki, 

•

yeni tillәrin әlavә olunması prosesindә qrafdakı bütün tillәri saxlayan dördlüklәrin uyuşan olduğu yoxlanılsın.
yeni tillәrin әlavә olunması prosesindә yalnız qoşulan tili saxlayan cütlüklәrin uyuşan olduğu yoxlanılsın.
yeni tillәrin әlavә olunması prosesindә bütün qoşulan tillәri saxlayan dördlüklәrin uyuşan olduğu yoxlanılsın.
yeni tillәrin әlavә olunması prosesindә yalnız qoşulan tili saxlayan cütlüklәrin uyuşan olmadığı yoxlanılsın.
yeni tillәrin әlavә olunması prosesindә bütün qoşulan tillәri saxlayan dördlüklәrin uyuşan olmadığı yoxlanılsın.

329 SATURN kompleksindә hesablamanın planlaşdırılması hansı metodla hәyata keçirilir ?

•

statik olaraq «tәrs dalğa» metodu ilә
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statik olaraq «düz dalğa» metodu ilә
statik olaraq «düz dalğa» vә «tәrs dalğa»metodları ilә
dinamik planlaşdırma metodu ilә
bu sistemdә planlaşdırma o qәdәr dә vacib deyildir

330 Tәtbiq sahәsi modelinin şәrhi üsulu vә hesablamanın planlaşdırılmasının tәşkilinә görә PRİZ
kompleksinә әn yaxın hansı sistem hesab olunur ?

•

RAZMEŞENİYE
DİSUPPP
SPORA
APROP
SATURN

331 Statik planlaşdırma hesablama modellәri tәtbiq olunan problemorientasiyalı sistemlәrdә necә hәyata
keçirilir ?

•

ikipaylı qraflarda «düzgün dalğa» vә «tәrsinә dalğa» proseslәrinin aparıl ması ilә
ikipaylı qraflarda «düzgün dalğa» prosesinin aparılması ilә
ikipaylı qraflarda «düz dalğa» vә «tәrs dalğa» proseslәrinin aparılması ilә
ikipaylı qraflarda «düz dalğa» prosesinin aparılması ilә
ikipaylı qraflarda «tәrs dalğa» prosesinin aparılması ilә

332 Dinamik planlaşdırma metodu әsasәn hansı problemoriyentasiyalı istemlәrdә tәtbiq olunur ?

•

tәtbiq sahәsinin modelinin şәrhi üçün hesablama sxemi seçilәn sistemlәrdә
tәtbiq sahәsinin modeli marşrut qrafları ilә şәrh olunan sistemlәrdә
planlaşdırma metodu sistemin yaradıcısının istәyi ilә seçilir
tәtbiq sahәsi modelinin elementlәri arasındakı münasibәtlәr aşkar şәkildә verilәn sistemlәrdә
hesablamanın planlaşdırılması alqoritmlәrә әsaslanan sistemlәrdә

333 Statik planlaşdırma metodu әsasәn hansı problemoriyentasiyalı sistemlәrdә tәtbiq olunur ?

•

planlaşdırma metodu sistemin yaradıcısının istәyi ilә seçilir
tәtbiq sahәsinin modeli hesablama modellәri ilә şәrh olunan sistemlәrdә
tәtbiq sahәsinin modelinin şәrhi üçün hesablama sxemi seçilәn sistemlәrdә
hesablamanın planlaşdırılması alqoritmlәrә әsaslanan sistemlәrdә
tәtbiq sahәsi modelinin elementlәri arasındakı münasibәtlәr aşkar şәkildә verilәn sistemlәrdә

334 Problemoriyentasiyalı sistemlәrdә hesablama prosesinin planlaşdırılması metodları hansılardır ?

•

sadә, mürәkkәb
statik, dinamik
statik, addımlı
dinamik, statik, addımlı
dinamik, addımlı

335 Hәll olunacaq mәsәlәnin avtomatik sintezi hansı proqramlaşdırma kompleksindә hәyata keçirilir ?

•

DİSUPPP
PRİZ
RAZMEŞENİYE
APROP
SPORA

336 Problem–orientasiyalı sistemlәrin intellektuallığı әsasәn nә ilә müәyyәn olunur ?

•

tәtbiq sahәsinin modelinin şәrhi üsulu ilә
tәtbiq sahәsinin modelinin şәrhi üsulu vә bu modelә әsaslanan hesablama nın planlaşdırılması alqoritmi ilә
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hesablama prosesindә dinamik planlaşdırmanın tәtbiqi ilә
tәtbiq sahәsi modelinin elementlәri arasındakı münasibәtlәrlә
hesablamanın planlaşdırılması alqoritmi ilә

337 Marşrut qrafınin tәpә nöqtәsini altqrafla әvәz etmәk üçün hansı әmәldәn istifadә olunur ?

•

F1
F0
F4
F3
F2

338 Marşrut qrafından ixtiyari tili silmәk üçün hansı әmәldәn istifadә olunur ?

•

F4
F2
F0
F1
F3

339 FİXAR kompleksindә hesablamanın planlaşdırılması hansı metodla hәyata keçirilir ?

•

bu sistemdә planlaşdırma o qәdәr dә vacib deyildir
dinamik planlaşdırma metodu ilә
statik olaraq «tәrs dalğa» metodu ilә
statik olaraq «düz dalğa» metodu ilә
statik olaraq «düz dalğa» vә «tәrs dalğa»metodları ilә

340 MARS kompleksi nә mәqsәdlә yaradılmışdır ?

•

geniş sinif optimallaşdırma mәsәlәlәrinin hәlli üçün
müәssisәlәrin informasiya modellәrinin yaradılması prosesinin avtomatlaş dırılması mәqsәdi ilә
layihәlәndirmә işlәrinin avtomatlaşdırılması mәqsәdi ilә
bu kompleks adi translyator generasiya edәn sistemdir
müstәvi üzәrindә hamar fiqurların optimal yerlәşdirilmәsi mәsәlәlәrinin hәlli üçün

341 FİXAR kompleksindә hesablamanın planlaşdırılması zamanı növbәti modulun seçilmәsi necә hәyata
keçirilir ?

•

interpretatorun kömәyi ilә
idarәedici modulların kömәyi ilә
«düz dalğa» metodunun kömәyi ilә
«tәrs dalğa»metodunun kömәyi ilә
dinamik planlaşdırma metodu ilә

342 B  şәbәkәnin tәpә nöqtәlәri hansı tillәrlә birlәşdirilir ?

•

düzәldilәn tillәrlә
yüksüz tillәrlә
istiqamәtlәnmiş tillәrlә
yüklü tillәrlә
marşrut tillәri ilә

343 DİSUPPP kompleksindә tәtbiqi proqramlar paketlәri inteqrasiya olunan zaman qurulan Bşәbәkә nin
tәpә nöqtәlәri nәyә uyğundur ?

•

sistemdә inteqrasiya olunan tәtbiqi proqramlar paketlәrinin hәr birinә
müәyyәn bir tәtbiqi proqramlar paketinә uyğun olan tәtbiq sahәsi modelinin altmodelinә
müәyyәn bir tәtbiqi proqramlar paketinә uyğun olan tәtbiq sahәsi modelinә
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paketin daxilindә hesablama addımlarına
vahid LK dilindә verilmiş direktivlәrdәn birinә

344 Marşrut sistemlәrdә tәtbiqi proqramlar paketlәrinә xidmәt hansı rejimindә aparılır ?

•

kompilyasiya rejimindә
cәdvәlin sütunlarının doldurulması rejimindә
dialoq rejimindә
paket rejimindә
cәdvәlin sәtirlәrinin doldurulması rejimindә

345 Marşrut sistemin әsas komponentlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir ?

•

addımlı kompilyator
problem hissә
tәtbiq sahәsinin modeli
sistem hissә
planlaşdırıcı

346 Marşrut sistemin әsas komponentlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir ?

•

kompilyator
nüvә
addımlı kompilyator
planlaşdırıcı
interpretator

347 Marşrut sistemin әsas komponentlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir ?

•

kompilyator
giriş dillәri
addımlı kompilyator
planlaşdırıcı
interpretator

348 Funksional imkanlarına görә hәr bir marşrut sistem necә sistem hesab olunur ?

•

çoxdilli sistem
çoxdilli dialoq sistem
iterasiyalı vә çoxdilli sistem
dialiq sistem
iterasiyalı sistem

349 Marşrut sistemlәrin generasiyası prosesi necә prosesdir ?

•

iterasiyalı vә birmәrhәlәli
iterasiyalı vә çoxmәrhәlәli
çoxmәrhәlәli
iterasiyalı
bimәrhәlәli

350 Marşrut sistemlәrin әsas xüsusiyyәti nәdir ?

•

generasiya prosesinin iterasiyalı vә birmәrhәlәli
interpretasiya rejiminin geniş tәtbiq olunması
generasiya prosesinin çoxmәrhәlәli olması
generasiya prosesinin iterasiyalı
generasiya prosesinin bimәrhәlәli olması

49/98

22.12.2016

351 MARS kompleksindә hesablamanın planlaşdırılması hansı metodla aparılır ?

•

statik olaraq «düz dalğa» metodu ilә
statik rejimdә әvvәlcә «tәrs dalğa», sonra isә «düz dalğa» metodu ilә
bu sistemdә planlaşdırma o qәdәr dә vacib deyildir
dinamik planlaşdırma metodu ilә
statik olaraq «düz dalğa» vә «tәrs dalğa»metodları ilә

352 Word proqramının düzgün yüklәnmә üsulu hansı sıradadır?

•

Start+ Ms Office
Heç biri
Start+Documents+MsOffice+ MsWord
Start+ Programs+ Ms Office+Microsoft Office Word
Start+Windows Catalog+ MsWord

353 B  şәbәkәnin tәpә nöqtәlәrinin lokal çıxma vә daxilolma yarım dәrәcәlәri nә qәdәr ola bilәr;

•

yüksüz tillәrin sayı qәdәr
ixtiyari sayda
dәqiq N saysa
marşrut tillәrinin sayı qәdәr
düzәldilәn tillәrin sayı qәdәr

354 MS Word cәdvәllәrindә xanalar arasında hansı klavişlә hәrәkәt edilir?

•

Heç biri düz deyil
Enter
Tab, Shift Tab
Ctrl
Alt

355 Bu klavişlәrdәn hansı sәtrin sonuna keçmәyә imkan verir?

•

end
Ctrl+end
Ctrl+

356 Bu klavişlәrdәn hansı bir söz sağa hәrәkәt etmәyә imkan verir?

•

Ctrl +
Ctrl +
Shift +
Shift +

357 MS Word proqramında cәdvәl qurmaq üçün baş menyunun hansı әmrindәn istifadә olunur?

•

İnsert
Table
Heç biri düz deyil
View
Format

358 MS Word proqramı hansı sinif proqramlara aiddir?
sistem

•
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•

tәtbiqi
heç birinә
servis vasitәlәri
alqoritmik dillәr

359 MS Word proqramında ekran sәhifәlәrini vәrәqlәmәk üçün klaviaturada hansı düymәlәrdәn istifadә
olunur?

•

F1, F6
Page Up, Page Down
Ctrl, Tab
F1, F5
İnsert, Num Lock

360 . Bu әmrlәrdәn hansı әvvәlki sәhifәyә keçmәyә imkan verir?

•

Heç biri
Ctrl+PageUp
Page Down
Ctrl+ Page Down
PageUp

361 Spravka menyusu nә üçündür?

•

Formatlaşdırma üçün
Mәlumat kitabına daxil olmaq üçün
Heç biri
Cәdvәllәrlә işlәmәk üçün
Sәnәdin görünüşünü dәyişmәk üçün

362 Bu әmrlәrdәn hansı sәnәdin sonuna keçmәyә imkan verir?

•

PageDown
İnsert+End
PageUp
Ctrl+ End
End

363 Qrammatika ilә әlaqәdar әmrlәr hansı menyu vasitәsilә yerinә yetirilir?

•

Fayl
Servis
Vid
Vstavka
Pravka

364 Konteks menyu hansı menyuya deyilir?

•

Mausun sol düymәsi ilә açılan
Sәrlövhә sәtrindә yerlәşәn
Mausun sağ düymәsi ilә açılan
Pusk düymәsindәn açılan
İş masasında yerlәşәn

365 Bu әmrlәrdәn hansı növbәti sәhifәyә keçmәyә imkan verir?

•

Ctrl+ Alt
Ctrl+ Page Down
PageUp
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Page Down
Ctrl+ Page Up

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

•

Xidmәti klavişlәr
Funksional klavişlәr
Kömәkçi klavişlәr
Hәrfrәqәm klavişlәri
Әlavә klavişlәr

367 Mәtnin sәtirlәri arasındakı Dvoynoy intervalın ölçüsü nә qәdәrdir?

•

Şriftin ölçüsünün 1,5 misli qәdәr
Şriftin ölçüsünün 2 misli qәdәr
Şriftin ölçüsünün 1,2 misli qәdәr
Şriftin öz ölçüsünә bәrabәr
Şriftin әn kiçik ölçüsünә bәrabәr

368 Bu klavişlәrdәn hansı bir söz sola hәrәkәt etmәyә imkan verir?

•

Shift +
Ctrl +
Ctrl +
Shift +

369 3,5 düymlük diskin şәrti adı nәdir?

•

CDRom
A:
B:
C:
Heç biri

370 Word proqramının düzgün yüklәnmә üsulu hansı sıradadır?

•

Heç biri
Start+ Programs+ Ms Office+Microsoft Office Word
Start+Documents+MsOffice+ MsWord
Start+Windows Catalog+ MsWord
Start+Windows Catalog+ MsWord

371 әlyazma tipli şriftlәr digәr şriftlәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Onlar daha sadә olur
Әlyazma xәttini xatırladır
Onların adlarında adәtәn Script sözü olur.
Bu şriftlәrin simvollarının eni eyni olur
Onlar bәzәkli olur

372 Alәtlәr panelini hansı әmrlәrlә ekrana gәtirmәk vә ya ekrandan götürmәk olar?

•

Fayl Parametrı – Stranisı
Vid – Panel instrumentov
Vstavka Risunok – Kartinki
Servis Parametrı Obşie
Vid Kolontitulı
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373 Fayl menyusundakı Parametrı stranitsı bәndi nә üçündür?

•

Sәnәdin bir neçә nüsxәsini çap etmәk üçün
Sәhifәlәrin ölçülәrini tәnzimlәmәk üçün
Heç bir dәyişiklik etmәdәn çap üçün
Sәnәdә çapdan әvvәl baxmaq üçün
Yalnız cari sәhifәni çap etmәk üçün

374 Kursorun üzәrindә yerlәşәn cari simvolu hansı klaviş pozur?

•

Home
Delete
End
Backspace
İnsert

375 Kolontitul nәdir?

•

Mәtnin әsas mәzmununa dәxli olmayan vә hәr sәhifәdә tәkrarlanan yazılar
Sütunlar
Xüsusi effektlә yazılmış yazılar
Şәkillәr, kliplәr, sәslәr
Fiqurların siyahısı

376 Hansı әmrlәr ardıcıllığı ilә sәhifә nömrәsi dәyişdirilir?

•

Servis Parametrı Obşie
VidRazmetka stranisı
Format Abzas
Format –Şrift
Fayl Parametrı stranisı

377 Bütün mәtni necә seçmәk olar?

•

Ctrl + cümlә üzәrindә mausun düymәsini 2 dәfә sıxmaqla
Ctrl + abzasda mausun düymәsini 3 dәfә sıxmaqla
Abzasda mausun düymәsini 3 dәfә sıxmaqla
Ctrl + cümlә üzәrindә mausun düymәsini 2 dәfә sıxmaqla
Ctrl + A

378 Bu pәncәrә elementlәrindәn hansı yalnız Ms Word mәtn redaktoruna aiddir?

•

Fırlanma zolaqları
Alәtlәr paneli
Sәrlövhә sәtri
Vәziyyәtlәr sәtri
Xәtkeş;

379 Ms Word mәtn redaktorunun mәlumat kitabına müraciәt hansı menyu vasitә silә hәyata keçirilir?

•

Tablisa
Spravka
Vid
Servis
Okno

380 Bu әmrlәrdәn hansı sәnәdin sonuna keçmәyә imkan verir?
İnsert+End
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•

End
PageUp
Ctrl+ End
PageDown

381 Bu әmrlәrdәn hansı әvvәlki sәhifәyә keçmәyә imkan verir?

•

Ctrl+PageUp
Page Down
Ctrl+ Page Down
PageUp
Heç biri

382 B  şәbәkәnin tәpә nöqtәlәri hansı tillәrlә birlәşdirilir ?

•

yüksüz tillәrlә
istiqamәtlәnmiş tillәrlә
marşrut tillәri ilә
düzәldilәn tillәrlә
yüklü tillәrlә

383 B  şәbәkәnin tәpә nöqtәlәrinin lokal çıxma vә daxilolma yarım dәrәcәlәri nә qәdәr ola bilәr;

•

yüksüz tillәrin sayı qәdәr
düzәldilәn tillәrin sayı qәdәr
ixtiyari sayda
dәqiq N saysa
marşrut tillәrinin sayı qәdәr

384 DİSUPPP kompleksindә tәtbiqi proqramlar paketlәri inteqrasiya olunan zaman qurulan Bşәbәkә nin
tәpә nöqtәlәri nәyә uyğundur

•

müәyyәn bir tәtbiqi proqramlar paketinә uyğun olan tәtbiq sahәsi modelinә
müәyyәn bir tәtbiqi proqramlar paketinә uyğun olan tәtbiq sahәsi modelinin altmodelinә
sistemdә inteqrasiya olunan tәtbiqi proqramlar paketlәrinin hәr birinә
vahid LK dilindә verilmiş direktivlәrdәn birinә
paketin daxilindә hesablama addımlarına

385 Marşrut sistemlәrdә tәtbiqi proqramlar paketlәrinә xidmәt hansı dildә aparılır ?
COBOL dilindә
vahid LD dilindә
PASKAL dilindә
paketin giriş dilindә
vahid LK dilindә

386 Marşrut sistemlәrdә tәtbiqi proqramlar paketlәrinә xidmәt hansı rejimindә aparılır ?

•

kompilyasiya rejimindә
dialoq rejimindә
paket rejimindә
cәdvәlin sәtirlәrinin doldurulması rejimindә
cәdvәlin sütunlarının doldurulması rejimindә

387 Marşrut sistemin әsas komponentlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir

•

tәtbiq sahәsinin modeli
problem hissә
addımlı kompilyator
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planlaşdırıcı
sistem hissә

388 B  şәbәkәnin tәpә nöqtәlәrinin lokal çıxma vә daxilolma yarım dәrәcәlәri nә qәdәr ola bilәr;

•

dәqiq N saysa
ixtiyari sayda
yüksüz tillәrin sayı qәdәr
düzәldilәn tillәrin sayı qәdәr
marşrut tillәrinin sayı qәdәr

389 MS Word proqramı hansı sinif proqramlara aiddir?

•

alqoritmik dillәr
sistem
heç birinә
tәtbiqi
servis vasitәlәri

390 Word proqramının düzgün yüklәnmә üsulu hansı sıradadır?

•

Heç biri
Start+ Programs+ Ms Office+Microsoft Office Word
Start+Documents+MsOffice+ MsWord
Start+Windows Catalog+ MsWord
Start+ Ms Office

391 Verilәnlәr bazasını işlәyәn (yaradan) işçilәr hansı kateqoriyalara bölünür?

•

mühәndislәr, operatorlar, analitiklәr
administratorlar, layihәçilәr
layihәçilәr, istifadәçilәr
mühәndislәr, operatorlar
proqramçılar, analitiklәr

392 Verilәlәr bazasının texniki tapşırığını hansı tәşkilat işlәyir?

•

bir biri ilә müqavilәsi olan tәşkilatlar
sifarişçi tәşkilat
icraçı tәşkilat
nәzarәtçi tәşkilat
rәhbәr tәşkilat

393 Mәlumatlar adәtәn hansı formalarda saxlanılır?

•

İnformasiya daşıyıcılarında.
Fayllarda
Maqtin tentlәrindә
Disklәrdә
Sәnәdlәrdә

394 Mәlumat modellәri hansılardır?

•

Mәntiqi, iyerarxiya, relyasiya
Relyasiya, iyerarxiya, şәbәkә
Riyazi, iyerarxiya, mәntiqi
Şәbәkә, konseptual, abstrak
Fiziki, şәbәkә, konseptual
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395 VBİS0lәrin hansı rejimlәri vardır?

•

interaktiv rejim
struktur rejimi, idarәetmә rejim
konstruktor rejimik, funksional rejim
layihәçi rejimi, istifadәçi rejim
dialoq rejimi, paket rejim

396 Verilәnlәr bazasının layihәlәşdirilmәsinin hansı metodları vardır?

•

qerimәrkәzlәşdirilmiş layihәlәşdirmә metodları
analoq vә yeni layihәlәşdirmә metodları
mәrkәzlәşdirilmiş vә qerimәrkәzlәşdirilmiş layihәlәşdirmә metodları
kaskad vә spiralvari layihәlәşdirmә metodları
kaskad vә mәrhәlәli layihәlәşdirmә metodları

397 Verilәnlәr bazalarında formalar hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

verilәnlәrin çapı
verilәnlәrin yoxlanması
verilıәnlәrin ötürülmәsi
verinlәrin daxil edilmәsilә
verilәnlәrin axtarışı

398 Word proqramının düzgün yüklәnmә üsulu hansı sıradadır?

•

Start+ Ms Office
Start+Documents+MsOffice+ MsWord
Start+ Programs+ Ms Office+Microsoft Office Word
Heç biri
Start+Windows Catalog+ MsWord

399 әlyazma tipli şriftlәr digәr şriftlәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Onların adlarında adәtәn Script sözü olur.
Onlar bәzәkli olur
Onlar daha sadә olur
Әlyazma xәttini xatırladır
Bu şriftlәrin simvollarının eni eyni olur

400 Spravka menyusu nә üçündür?

•

Heç biri
Sәnәdin görünüşünü dәyişmәk üçün
Formatlaşdırma üçün
Mәlumat kitabına daxil olmaq üçün
Cәdvәllәrlә işlәmәk üçün

401 Ms Excel proqramında sәnәd necә adlanır?

•

işçi sәhifә (work page)
işçi sәnәd (work document
işçi vәrәq (worklist)
işçi kitab (workbook)

402 Ms Exceldә әdәd tipli informasiyalarda istifadә olunan E vә e simvolları hansı formatı göstәrir?
Maliyyә.
Faiz;
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•

Pul;
Eksionsial;
Adi;

403 Ms Exceldә bir neçә qarışıq sәtir vә ya sütun necә seçilir?

•

Hәr bir sәtir vә ya sütunun sәrlövhәlәrindә mausun düymәsini sıxmaqla
Ctrl+Home;
Shift+Ctrl+mausun düymәsini sıxmaqla;
Ctrl+klavişi sıxılı saxlayaraq birinci vә sonuncu sәtir vә ya sütunun sәrlövhәlәrindә mausun düymәsini sıxmaqla ;
Shift++ klavişi sıxılı saxlayaraq birinci vә sonuncu sәtir vә ya sütunun sәrlövhәlәrindә mausun düymәsini
sıxmaqla;

404 Ms Exceldә yazılmış aşağıdakı düsturlardan hansı hesabi düsturdur?

•

B*3.
=L58N;
(A+G)/D5;
=V12+S19;
=R2

405 Ms Exceldә yazılmış aşağıdakı düsturlardan hansı mәntiqi düsturdur

•

SK.
B2C34;
D*9;
=A>G;
=J5+D12;

406 Ms Exceldә nisbi ünvan nә demәkdir?

•

Düstur hesablanan
Sütunun nömrәsi dәyişәn;
Düsturun yerdәyişmәsi zamanı dәyişmәyәn ünvan
Düsturun yerdәyişmәsi zamanı dәyişәn ünvan
Sәtrin nömrәsi dәyişәn;

407 Ms Excel sistemindә bir neçә yanaşı sәtir vә ya sütun necә seçilir?

•

Ctrl+klavişi sıxılı saxlayaraq birinci vә sonuncu sәtir vә ya sütunun sәrlövhәlәrindә mausun düymәsini sıxmaqla;
Shift+Ctrl+mausun düymәsini sıxmaqla;
Hәr bir sәtir vә ya sütunun sәrlövhәlәrindә mausun düymәsini sıxmaqla;
Shift++ klavişi sıxılı saxlayaraq birinci vә sonuncu sәtir vә ya sütunun sәrlövhәlәrindә mausun düymәsini
sıxmaqla
Ctrl+Home;

408 Ms Excel sistemindә mausla bir xana necә seçilir?

•

Sәtir vә sütun sәrlövhәlәrinin kәsişmәsindә yerlәşәn düymәni sıxmaqla
Sәtrin sәrlövhәsindә mausun düymәsini sıxmaqla;
Xana daxilindә mausu hәrәkәt etdirmәklә
Xana daxilindә mausun düymәsini sıxmaqla;
Sәtir vә sütun sәrlövhәlәrinin kәsişmәsindә yerlәşәn düymәni sıxmaqla

409 Bu menyulardan hansı Ms Word proqramına aid deyil?

•

Format.
Servis;
Tablisa;
Dannıe;
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•

Vstavka

410 Mәtni sütunlarla yazmaq üçün hansı әmrlәr icra olunmalıdır?

•

Format – Spisok
Pravka Vstavit;
Format – Abzas;
Format – Kolonki;
Vid Kolontitulı

411 Bu әmrlәrdәn hansı sәnәdin sonuna keçmәyә imkan verir?

•

Home
PageUp
Ctrl+ End
PageDown
End

412 Bütün mәtni necә seçmәk olar?

•

Ctrl + cümlә üzәrindә mausun düymәsini 2 dәfә sıxmaqla
Abzasda mausun düymәsini 3 dәfә sıxmaqla
Ctrl + abzasda mausun düymәsini 3 dәfә sıxmaqla;
Ctrl + A;
Ctrl + cümlә üzәrindә mausun düymәsini 2 dәfә sıxmaqla

413 Bu proqramlardan hansı mәtnlәrlә işlәmәk üçündür?

•

Power Point.
Access;
Outlook;
Word;
Excel;

414 Ms Exceldә bu әdәdlәrdәn hansı mәnfi әdәd kimi qәbul olunur?

•

2E5
1,56;
$200
(100)
50%

415 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Ms Exceldә yazılmış düsturdur?

•

G15/J25.
A2*2B3;
4A+5;
=A3*C5;
A2+D12;

416 Ms Exceldә sәnәdin birinci xanasına keçmәk üçün hansı klaviş sıxılmalıdır?

•

Homeş
Ctrl+End
Scroll Lock+End
Ctrl+Home;
Scroll Lock+Home;

417 Bu pәncәrә elementlәrindәn hansı yalnız Ms Excelә mәxsusdur?
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•

Menyu sәtri.
Sәrlövhә sәtri;
Vәziyyәt sәtri;
Düstur sәtri;
Alәtlәr paneli

418 Ms Exceldә ixtiyarı mövqedәn A1 xanasına necә keçilir

•

Scroll Lock+Home
Home;
Scroll Lock+End;
Ctrl+Home;
Ctrl+End;

419 Cәdvәlin xanalarının eni necә dәyişdirilir?

•

Tablisa –Razbit tablisu
Tablisa –Vıdelit tablisu
Mausun kursorunu xananın sәrhәdindә yerlәşdirib hәrәkәt etdirmәklә;
Kursoru xana daxilindә hәrәkәt etdirmәklә;
Tablisa – Dobavit tablisu;

420 Kursorun üzәrindә yerlәşәn cari simvolu hansı klaviş pozur?

•

[yeni cavab]
İnsert
End
Backspace
Delete
Home

421 Word proqramında bir sözü necә seçmәk olar?

•

Heç biri
Üzәrindә Mouseun sol düymәsi ilә üç dәfә vurduqda
Üzәrindә Mouseun sol düymәsi ilә bir dәfә vurduqda
Üzәrindә Mouseun sol düymәsi ilә iki dәfә vurduqda
Üzәrindә Enter düymәsini vurduqda

422 Ms Word cәdvәllәrindәn sәtir vә sütun necә pozulur?

•

Tablisa – Avtoformat.
Tablisa – Udalit stroku ( ili stolbes);
Tablisa – Skrıt setku;
Tablisa – Vstavit stroku
Tablisa – Razbit yaçeyki

423 . Müxtәlif vәrәqlәrdә ünvanlaşdırma zamanı hansı simvollardan istifadә olunur?

•

$;
%;
#;
!.
=;

424 Konteks menyu hansı menyuya deyilir?
Pusk düymәsindәn açılan;
Mausun sol düymәsi ilә açılan
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•

Sәrlövhә sәtrindә yerlәşәn;
İş masasında yerlәşәn;
Mausun sağ düymәsi ilә açılan;

425 Ms Exceldә sonuncu dolu xanaya necә keçilir?

•

End.
Scroll Lock+End
Scroll Lock+Home;
Ctrl+End
Ctrl+Home;

426 Ms Exceldә xanalara daxil edilәn rәqәmlәrin neçә tipi var?

•

3
4
1
2;
5

427 Ms Exceldә cari sәtrin birinci xanasına hansı klavişlә keçmәk olar?

•

Ctrl+End.
Scroll Lock+Home;
Ctrl+Home
Home;
Scroll Lock+End;

428 Ms Excel sütun necә seçilir?

•

Sәtir vә sütun sәrlövhәlәrinin kәsişmәsindә yerlәşәn düymәni sıxmaqla.
Mausu sütunda hәrәkәt etdirmәklә;
Sәtrin sәrlövhәsindә mausun düymәsini sıxmaqla;
Sütunun sәrlövhәsindә mausun düymәsini sıxmaqla;
Xana daxilindә mausun düymәsini sıxmaqla

429 Fayl menyusundakı Parametrı stranitsı bәndi nә üçündür?

•

Sәnәdin bir neçә nüsxәsini çap etmәk üçün
Sәnәdә çapdan әvvәl baxmaq üçün
Heç bir dәyişiklik etmәdәn çap üçün
Sәhifәlәrin ölçülәrini tәnzimlәmәk üçün
Yalnız cari sәhifәni çap etmәk üçün

430 Ms Exceldә sәtir necә seçilir?

•

Xana daxilindә mausun düymәsini sıxmaqla
Sütunun sәrlövhәsindә mausun düymәsini sıxmaqla;
Sәtir vә sütun sәrlövhәlәrinin kәsişmәsindә yerlәşәn düymәni sıxmaqla;
Sәtrin sәrlövhәsindә mausun düymәsini sıxmaqla;
Mausu sәtirdә hәrәkәt etdirmәklә;

431 Ms Exceldә hansı sabit mәtn tiplidir?

•

25E3
15%;
4523;
“1985”;
$100;
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432 Bütün mәtni necә seçmәk olar?
Ctrl + cümlә üzәrindә mausun düymәsini 2 dәfә sıxmaqla
Abzasda mausun düymәsini 3 dәfә sıxmaqla
Ctrl + abzasda mausun düymәsini 3 dәfә sıxmaqla
Ctrl + A
Ctrl + cümlә üzәrindә mausun düymәsini 2 dәfә sıxmaqla

433 Hansı әmrlәr ardıcıllığı ilә sәhifә nömrәsi dәyişdirilir?

•

Format Abzas
Fayl Parametrı stranisı
Servis Parametrı Obşie
VidRazmetka stranisı
Format –Şrift

434 Kolontitul nәdir?

•

Mәtnin әsas mәzmununa dәxli olmayan vә hәr sәhifәdә tәkrarlanan yazılar
Şәkillәr, kliplәr, sәslәr
Xüsusi effektlә yazılmış yazılar
Sütunlar
Fiqurların siyahısı

435 Mәlumatlar bazasına (MB) sorğular nәyә imkan verir?.

•

Cәdvәl mәlumatların tәhlili
Cәdvәl mәlumatlarının hesablamaları
Qarşılıqlı әlaqәdә olan cәdvәllәrdәn zәruri mәlumatları
Nәticәlәri cәdvәl şәklindә olmağa
Bir cәdvәldәn zәruri mәlumatları

436 Ms Word mәtn redaktorunun mәlumat kitabına müraciәt hansı menyu vasitә silә hәyata keçirilir?

•

Okno
Servis
Tablisa
Spravka
Vid

437 Bu pәncәrә elementlәrindәn hansı yalnız Ms Word mәtn redaktoruna aiddir?

•

Sәrlövhә sәtri
1, 2, 3;
Xәtkeş
Alәtlәr paneli
Fırlanma zolaqları
1, 3, 5;
Vәziyyәtlәr sәtri
3, 4, 5;
1, 2, 4, 5;
2, 4, 5:

438 Alәtlәr panelini hansı әmrlәrlә ekrana gәtirmәk vә ya ekrandan götürmәk olar?

•

Fayl Parametrı – Stranisı
Servis Parametrı Obşie
Vstavka Risunok – Kartinki
Vid – Panel instrumentov
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Vid Kolontitulı

439 Ms Excel sistemindә xana nә demәkdir?

•

Sütun.
Sәtir;
Proqram;
Sәtir vә sütunun kәsişmәsi;
Mәtn

440 İnternetә qoşulmaq üçün aşağıdakı qurğulardan hansı lazım deyil?

•

Heç biri
Telefon xәtti
Modem
Printer
Monitor

441 Hansı klaviş baş hәrflәr rejimini qeyd etmәk üçündür?

•

Num Lock
Alt
Ctrl
Caps Lock
Shift

442 Verilәnlәr bazasının layihәlәndirilmәsinin bir mәrhәlәsi aşağıda göstәrilmişdir. Onu tapın.

•

verilәnlәrin cәdvәllәrә yazılması
verilәnlәrin sistemlәşdirlimәsi
verilәnlәrin atributlarının müәyyәn edilmәsi
verilәnlәrin sxeminin işlәnmәsi
verilәnlәrin normal formaya gәtirilmәsi

443 Ms Exceldә mütlәq ünvan nәdir?

•

Rәqәmlәrdәn ibarәt ünvan.
Hesablama prosesindә dәyişә bilәn ünvan;
Aktiv ünvan;
Özündә sabit mәlumat saxlayan ünvan;
Unikal yazıya malik ünvan;

444 Ms Excelin әsas pәncәrәsi neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

7.
3;
5;
6;
4;

445 Bir işçi sәhifәdә neçә sәtir vә sütun var?

•

elә bir mәhdudiyyәt yoxdur
işçi sәhifәnin hәr birindә 645 sәtir vә 200 sütun var;
işçi sәhifәnin hәr birindә 500 sәtir vә 265 sütun var;
işçi sәhifәnin hәr birindә 65536 sәtir vә 256 sütun var;
işçi sәhifәnin hәr birindә 64 sәtir vә 20 sütun var;

446 Ms Exceldә nisbi ünvan nәdir?
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•

Rәqәmlәrdәn ibarәt ünvan.
Aktiv ünvan;
Özündә sabit mәlumat saxlayan ünvan;
Hesablama prosesindә dәyişә bilәn ünvan;
Unikal yazıya malik ünvan;

447 Ms Excelin әsas iş rejimlәri hansılardır?

•

Adi vә düstur.]
Mәtn;
Düstur;
Mәtn vә rәqәm;
Adi;

448 Elektron cәdvәllәrin hansı imkanları var?

•

Sәtir vә sütunların ölçülәrini dәyişmәk.
Sәtir vә sütunları pozmaq;
Sәtir vә sütun әlavә etmәk;
Bunların hamısı;
Cәdvәli formatlaşdırmaq;

449 Tәtbiqi problemlәrin hәlli üçün tәtbiq olunan dörd mәrhәlәli texnologiyanın әsas çatışmayan cәhәti –

•

mәsәlәlәrin hәlli nәticәlәrinin әksәr hallarda istifadәçini qane etmәmәsi idi.
problemin qoyuluşundan onun EHMdә hәllinә qәdәr keçәn müddәt vә yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәrin әmәk
sәrfinin kifayәt qәdәr böyük olmasıdır.
problemin qoyuluşundan onun EHMdә hәllinә qәdәr keçәn müddәtin böyük olmasıdır;
yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәrin әmәk sәrfinin kifayәt qәdәr böyük olmasıdır;
mәsәlәlәrin hәllinin tәqribi alınmasıdır;

450 Tәtbiqi modeldәn riyazi modelә keçәrkәn tәtbiqi nöqteyi nәzәrdәn sadә görünәrәk buraxılan faktorlar
tәtbiq sahәsi haqqında biliklәrdәn istifadә etmәyın sistem tәrәfindәn necә bәrpa olunur ?

•

bәrpa etmәyә ehtiyac yoxdur.
bәrpa oluna bilmir;
istifadәçinin kömәyi ilә bәrpa olunur;
bunun üçün xüsusi altsistem yaradılır;
sadә şәkildә bәrpa olunur;

451 Bu vә ya digәr tәtbiq sahәsindә işlәyәn riyaziyyatçı hansı әsas keyfiyyәtә malik olmalıdır ?

•

riyaziyyatı yaxşı bilmәsi kifayәtdir.
uyğun tәtbiq sahәsini bilmәlidir;
proqramlaşdırma dillәrini bilmәlidir;
әmәliyyat sistemlәri ilә işlәmәyi bacarmalıdır;
mütlәq PASCAL dilini bilmәlidir;

452 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrinin inkişaf etdirilmәsi sahәsindә bir sıra yeni ideyalar vә
metodlar nә vaxtdan tәtbiq olunmağa başladı ?

•

2000ci illәrdәn başlayaraq;
1970ci illәrdәn başlayaraq;
1960cı illәrdәn başlayaraq;
1980ci illәrdәn başlayaraq;
1990cı illәrdәn başlayaraq;

453 Uçot funksiyasını yerinә yetirәn işçilәr idarәetmә orqanlarında çalışanların hansı hissәsini tәşkil
edirdilәr ?
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•

ikidә birini;
altıda birini;
48 faizini.
üçdә birini;
beşdә birini;

454 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrinin inkişafı hansı funksiyani yerinә yetirәn işçilәrin sayının
artmasına sәbәb olmuşdu ?

•

sintez funksiyalarını yerinә yetirәn işçilәrin.
idarәetmә funksiyalarını yerinә yetirәn işçilәrin;
analiz funksiyalarını yerinә yetirәn işçilәrin;
qәrar qәbul etmә funksiyalarını yerinә yetirәn işçilәrin;
uçot funksiyalarını yerinә yetirәn işçilәrin;

455 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrindә sistem anlayışı idarәetmәnin hansı hәlledici ünsürünü nәzәrә
almırdı ?

•

rәhbәrliyi.
sistem proqramçısını;
istifadәçini ;
sifarişçini;
sistemin administratorunu;

456 Riyazi modellәr vә mәsәlәlәr proqram obyektlәrinә çevrilәrkın әsasәn hansı işçi dillәrdәn istifadә olunur
?

•

yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri, verilәnlәrin şәrhi dillәri, tapşırıqların idarә olunması dili;
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri, verilәnlәrin şәrhi dillәri, verilәnlәrin manipulyasiyası dillәri,
tapşırıqların idarә olunması dili;
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri, COBOL, FORTRAN, QB dillәri.
verilәnlәrin manipulyasiyası dillәri, verilәnlәrin şәrhi dillәri, tapşırıqların idarә olunması dili;
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri, verilәnlәrin şәrhi dillәri, verilәnlәrin manipulyasiyası dillәri;

457 İdarәetmәnin informasiya texnologiyası informasiyaların işlәnmәsinin vә istifadә olunmasının çox
mühüm hansı mәrhәlәlәrini reallaşdırmalıdır ?

•

faktların toplanması, analizi, sintezi;
uçot, analiz, kompüterdә emal.
uçot, analiz, qәrarların qәbul edilmәsi;
faktların toplanması, sintezi, işlәnmәsi;
faktların toplanması, kompüterdә işlәnmәsi;

458 Riyazi modellәr vә mәsәlәlәr proqram obyektlәrinә çevrilәrkın әsasәn nәlәr nәzәrә alınmalıdır ?

•

әmәliyyat sistemlәrinin imkanları, riyazi modelin xüsusiyyәtlәri;
riyazi model vә mәsәlәlәrin riyazi xüsusiyyәtlәri, hәm dә hesablama riyaziyyatının vә sistem
proqramlaşdırmasının imkanları;
) hesablama riyaziyyatının imkanları, proqramlaşdırma dillәri;
әmәliyyat sistemlәrinin imkanları, proqramlaşdırma dillәri;
sistem proqramlaşdırmasınin imkanları, riyazi modelin xüsusiyyәtlәri;

459 Obyektin (sistemin yaxud prosesin) riyazi modeli nәyә әsasәn qurulur ?

•

obyektin dekompozisiyası (alrsistemlәrә bölünә bilmәsi) nәzәrә alınmaqla qurulur;
obyektin tәtbiqi modelinә әsasәn;
obyektin xassәlәri nәzәrә alınmaqla qurulur;
obyektin strukturu nәzәrә alınmaqla qurulur;
obyektin tamlığı nәzәrә alınmaqla qurulur;
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460 Obyektin (sistemin yaxud prosesin) tәtbiqi modeli necә qurulur ?

•

mütәxәssisin müşahidәsi zamanı gördüyü modellәr әsasinda.
mütәxәssislәr tәrәfindәn uyğun tәtbiq sahәsi haqqındakı biliklәr әsasında;
mәsәlәni hәll edәn proqramçının biliklәri әsasәnda;
uyğun riyazi düstur tapılmaqla;
mütәxәssislә proqramçının birgә işi nәticәsindә;

461 Avtomatlaşdırılmış idarıetmı sistemlәrinin çatışmayan cәhәtlәrindәn biri dә 

•

mәsәlәlәrin hәlli prosesi çoxmәrhәlәlә olduğundan bu sistemlәri yaradarkәn sistemin özünün dә bir neçә
altsistemdәn ibarәt olmasını tәmin etmәk lazım gәlirdi.
aşağı sәviyyәlәrdә, başqa sözlә, verilәnlәrin toplanması vasitәlәrinin
idarә olunan obyektlәrin keçmiş vәziyyәtini әks etdirәn, әsasәn, ucot funksiyalarını reallaşdırırdı;
idarә olunan obyektlәrin inkişaf perspektivlәrini qiymәtlәndirmәyә imkan vermirdi ;
mәsәlәlәrin hәlli prosesini xeyli lәngitmәklә yüksәk mәhsuldarlıq әldә etmәyә imkan yaratmırdı;

462 Avtomatlaşdırılmış idarıetmı sistemlәrinin çatışmayan cәhәtlәrindәn biri dә 

•

idarә olunan obyektlәrin keçmiş vәziyyәtini әks etdirәn, әsasәn, ucot funksiyalarını reallaşdırırdı;
mәrkәzi EHM ilә istifadәçinin avtomatlaşdırılmış iş yeri arasında inkişaf etmiş kommunikasiya vasitәlәri yox idi,
EHM yalnız paket rejimindә işlәyirdi, dialoqun sәviyyәsi çox aşağı olduğundan statistik hesabatların nәticәlәrini
yüksәk keyfiyyәtә analiz etmәk mümkün deyildi;
mәsәlәlәrin hәlli prosesi çoxmәrhәlәlә olduğundan bu sistemlәri yaradarkәn sistemin özünün dә bir neçә
altsistemdәn ibarәt olmasını tәmin etmәk lazım gәlirdi.
mәsәlәlәrin hәlli prosesini xeyli lәngitmәklә yüksәk mәhsuldarlıq әldә etmәyә imkan yaratmırdı;
idarә olunan obyektlәrin inkişaf perspektivlәrini qiymәtlәndirmәyә imkan vermirdi ;

463 Avtomatlaşdırılmış idarıetmı sistemlәrinin çatışmayan cәhәtlәrindәn biri dә:

•

mәsәlәlәrin hәlli prosesi çoxmәrhәlәlә olduğundan bu sistemlәri yaradarkәn sistemin özünün dә bir neçә
altsistemdәn ibarәt olmasını tәmin etmәk lazım gәlirdi.
idarә olunan obyektlәrin keçmiş vәziyyәtini әks etdirәn, әsasәn, ucot funksiyalarını reallaşdırırdı;
idarә olunan obyektlәrin inkişaf perspektivlәrini qiymәtlәndirmәyә imkan vermirdi ;
mәsәlәlәrin hәlli prosesini xeyli lәngitmәklә yüksәk mәhsuldarlıq әldә etmәyә imkan yaratmırdı;
idarә olunan obyektlәrin keçmiş vәziyyәtini әks etdirәn, әsasәn, ucot funksiyalarını reallaşdırırdı, onun inkişaf
perspektivlәrini qiymәtlәndirmәyә imkan vermirdi, başqa sözlә, idarәetmәdә lazım olan dinamizmi tәmin etmirdi;

464 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri әslindә necә adlandırılmalı idi ?

•

avtomatlaşdırılmış insanmaşın kompleksi.
idarәetmәni tәmin edәn kompüter sistemlәri;
idarәetmәni tәmin edәn avtomatlaşdırılmış sistemlәr;
idarәetmәni tәmin edәn avtomatlaşdırılmış insanmaşın sistemlәri;
idarәetmәni tәmin edәn avtomatik sistemlәr;

465 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin yaradılmasinda mәqsәd:

•

tәtbiqi mәsәlәlәrin hәlli texnologiyasının mәrhәlәlәrinin sayını minimuma endirmәkdir.
tәtbiqi mәsәlәlәrin hәlli texnologiyası mәrhәlәlәrini avtomatlaşdırmaq yolu ilә kompüteri bu vә ya digәr tәtbiq
sahәlәrinin mütәxәssislәrinә yaxınlaşdırmaqdır.
tәtbiqi mәsәlәlәrin hәlli texnologiyası mәrhәlәlәrini avtomatlaşdırmaq yolu ilә kompüterlәrin humanitar sahәlәrdә
dә tәtbiqinә imkan yaratmaqdır.
tәtbiqi mәsәlәlәrin hәlli texnologiyası mәrhәlәlәrini avtomatlaşdırmaq yolu ilә kompüterlәrin proqram tәminatının
tәrkibini daha da zәnginlәşdirmәkdir.
tәtbiqi mәsәlәlәrin hәlli texnologiyası mәrhәlәlәrini avtomatlaşdırmaq yolu ilә kompüterin daha çox istifadә
olunmasına şәrait yaratmaqdır.

466 Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin işinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri dә 
sistemә daxil olan sorğuların analizi vә sintezidir.
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•

Verilәnlәrin interpretasiyasıdır;
verilәnlәrin kompilyasiyasıdır;
sistemә daxil olan sorğularda göstәrilәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsidir;
sistemin istifadәçisinә texniki cәhәtdәn kömәk göstәrmәkdir;

467 Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin işinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri dә 

•

sistemә daxil olan sorğuların interpretasiyasıdir;
verilәnlәrin kompilyasiyasıdır;
Verilәnlәrin interpretasiyasıdır;
sistemin istifadәçisinә texniki cәhәtdәn kömәk göstәrmәkdir;
sistemә daxil olan sorğuların analizi vә sintezidir.

468 Problemoriyentasiyalı sistemlәrdә İnformasiya xidmәti altsistemi adlı komponent varmı ?

•

üçdә birindә var.
yoxdur;
var;
әksәriyyәtindә var;
az bir hissәsindә var;

469 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin yaradılması nәyә әsaslanmışdır ?

•

sistem proqramlaşdirmasının XX әsrin 6070ci illәrindәki proqram örtüklәrinin vә utilitlәrin qurulması
sahәsindәki naliyyәtlәrә әsaslanmışdır.
sistem proqramlaşdirmasının XX әsrin 6070ci illәrindәki kompilyarorların qurulması sahәsindәki naliyyәtlәrә
әsaslanmışdır.
sistem proqramlaşdirmasının XX әsrin 6070ci illәrindәki әmәliyyat sistemlәrinin qurulması sahәsindәki
naliyyәtlәrә әsaslanmışdır.
sistem proqramlaşdirmasının XX әsrin 6070ci illәrindәki prosedur dillәr üçün dil prosessorlarının qurulması
sahәsindәki naliyyәtlәrә әsaslanmışdır.
sistem proqramlaşdirmasının XX әsrin 6070ci illәrindәki interpretatorların qurulması sahәsindәki naliyyәtlәrә
әsaslanmışdır.

470 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin әsas inkişaf istiqamәtlәri:

•

E) avtomatik informasiya sistemlәri, tәtbiqi proqramlar paketlәri, informasiya axtarış sistemlәri, ekspert sistemlәr;
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri, tәtbiqi proqramlar paketlәri, informasiyaaxtarış sistemlәri, ekspert
öyrәdәn sistemlәr sistemlәr;
avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri, tәtbiqi proqramlar paketlәri, informasiyaaxtarış sistemlәri, ekspert
sistemlәr;
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri, tәtbiqi proqramlar paketlәri, informasiyaaxtarış sistemlәri, ekspert
sistemlәr;
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri, ofislәrdә işlәnәn proqramlar paketlәri, informasiya axtarış sistemlәri,
ekspert sistemlәr;

471 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin inkişafında neçә nәsli birbirindәn fәrqlәndirirlәr:

•

altı.
dörd;
üç;
iki;
beş;

472 Birinci nәsil avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri nәyә әsaslanaraq yaradılırdı ?

•

altproqramlara.
indeksardıcıl fayllara;
ardıcıl fayllara;
avtonom fayllara;
birbaşa fayllara;
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473 Birinci nәsil avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin tәrkibi hansı hissәlәrdәn ibarәt idi ?

•

planlaşdırıcı, kompilyator, addımlı interpretator.
idarәedici proqram, kompilyator, planlaşdırıcı;
avtonom fayllar toplusu, servis proqramlar, idarәedici proqram;
avtonom fayllar toplusu, faylları emal edәn tәtbiqi proqramlar;
avtonom fayllar toplusu, idarәedici proqram, planlaşdırıcı;

474 Birinci nәsil avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin әn mühüm çatışmayan cәhәti nәdir ?

•

fayllar birğә emal edilirdi.
informasiyalar xarici yaddaşda saxlanılırdı;
informasiya “çatışmamazlığı” mövcud idi;
informasiya “artıqlığı” mövcud idi;
informasiyalar operativ yaddaşda saxlanılırdı;

475 İkinci nәsil avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri nәlәrdәn ibarәt idi?

•

verilәnlәr toplusu, idarәedici proqram.
fayllar toplusu;
verilәnlәr bazası;
verilәnlәr bankları;
verilәnlәr bazasının idarәolunması sistemlәri;

476 İkinci nәsil avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin әsas üstünlüklәri.

•

Bu sistemlәrdә verilәnlәrin avtomatlaşdırılmış idarә olunması hәyata keçirilmiş vә semantik model tәşkil
olunmuşdur.
Bu sistemlәrdә verilәnlәr artiq yüksәk dәrәcәdә inteqrasiya olunmuş vә planlaşdırıcı daxil edilmişdir;
Bu sistemlәrdә verilәnlәrin avtomatlaşdırılmış idarә olunması hәyata keçirilmişdir.
Bu sistemlәrdә verilәnlәr artiq yüksәk dәrәcәdә inteqrasiya olunmuş vә onların avtomatlaşdırılmış idarә olunması
hәyata keçirilmişdir.
Bu sistemlәrdә verilәnlәr artiq yüksәk dәrәcәdә inteqrasiya olunmuş vә kompilyator daxil edilmişdir;

477 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә informasiya anlayışı necә müәyyәn olunur ?

•

müstәqil fayllar vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr toplusu kimi;
müstәqil fayllar toplusu kimi;
faydalı mәlumatlar toplusu kimi;
faktiki verilәnlәr haqqında biliklәr vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr toplusu kimi;
faydalı mәlumatlar vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr toplusu kimi;

478 Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin işinin әsas mәrhәlәlәri hansılardır ?

•

daxil olan sorğularin analizi, sintezi, istifadәçiyә verilmәk üçün hazırlanması;
daxil olan sorğuların interpritasiyası, mәlumatların vә sәnәdlәrin çıxışa, yәni istifadәçiyә verilmәk üçün
hazırlanması;
daxil olan sorğularin analizi, sintezi, emal olunması;
daxil olan sorğuların interpritasiyası, onlarda göstәrilәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi, mәlumatların vә
sәnәdlәrin istifadәçiyә verilmәk üçün hazırlanması;
daxil olan sorğularin analizi, sintezi, emal olunması, istifadәçiyә verilmәk üçün hazırlanması;

479 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә sistemin administratorları nәyә cavabdehdir ?

•

sistemin tәzәlәnmәsinә.
sistemin altsistemlәrә bölünmәsinә;
sistemin proqram tәminatının genişlәndirilmәsinә;
sistemin istismarına;
sistemin işә salınmasına;
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480 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin istifadәçilәrini neçә kateqoriyaya bölmәk olar ?

•

altı.
dörd;
iki;
üç;
beş;

481 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin istifadәçisi 

•

informasiya axtarış sistemlәridir.
insanlar vә digәr problemoriyetntasiyalı sistemlәrdir;
digәr problemoriyetntasiyalı sistemlәrdir;
insanlardir;
hesabmәntiq sistemlәridir;

482 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinә daxil edilәn, hәm dә istifadәçiyә verilәn informasiyalar
necә tәqdim olunurlar ?

•

cәdvәl şәklindә.
verilәnlәr toplusu şәklindә;
fayllar toplusu şәklindә;
sәnәd şәklindә;
qrafik şәklindә;

483 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә informasiya mәnbәyi 

•

electron cihazlar.
olçü cihazları;
insanlar vә computer;
insanlar vә olçü cihazları;
insanlar;

484 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә sorğu anlayışı necә müәyyәn olunur ?

•

sistemin girişinә daxil olan ixtiyari formallaşdırılmış mәlumatdır.
axtarılan verilәnlәrlә sonradan nә etmәk lazım olduğunu göstәrәn formallaşdırılmış mәlumatdır;
tapılmış verilәnlәrlә sonradan nә etmәk lazım olduğunu göstәrәn formallaşdırılmış mәlumatdır;
sistemin girişinә daxil olan, verilәnlәrin axtarılması şәrtini özündә әks etdirәn mәlumatdır;
sistemin girişinә daxil olan, verilәnlәrin axtarılması şәrtini özündә әks etdirәn vә tapılmış verilәnlәrlә sonradan nә
etmәk lazım olduğunu göstәrәn formallaşdırılmış mәlumatdır;

485 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә son istifadәçi dedikdә kilәr nәzәrdә tutulur ?

•

FORTRAN dilini bilәn istifadәçilәr;
COBOL dilini bilәn istifadәçilәr;
özünә zәruri olan verilәnlәri almaq üçün sistemә müraciәt edәn istifadәçilәr;
proqramlaşdırmanı bilәn ixtiyari istifadәçi;
PASCAL dilini bilәn istifadәçilәr;

486 Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin işinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri dә 

•

verilәnlәrin kompilyasiyasıdır;
mәlumatların vә sәnәdlәrin istifadәçiyә verilmәk üçün hazırlanmasıdır;
sistemә daxil olan sorğuların analizi vә sintezidir.
sistemin istifadәçisinә texniki cәhәtdәn kömәk göstәrmәkdir;
Verilәnlәrin interpretasiyasıdır;
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487 Tәtbiqi proqramlar paketlәri yarandıqları ilk mәrhәlәdә paketin idarәedici proqramı necә tәrtib olunurdu
?

•

idarәedici proqramın funksiyasını interpretator icra edirdi.
әllә yazılırdı;
avtomatik generasiya olunurdu;
idarәedici proqram lazım deyildl;
idarәedici proqramın funksiyasını kompilyator icra edirdi;

488 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin yarandıqları ilk mәrhәlәdә paketin modullarının adları harada
saxlanılırdı ?

•

altkataloqda.
kataloqda;
faylda;
kitabxanada;
diskdә;

489 Tәtbiqi proqramlar paketinin proqramlarının uyuşanlığı necә tәmin olunurdu ?

•

bir mәqsәdlә istifadә olunan verilәnlәr bir faylda saxlanılırdılar;
bir mәqsәdlә istifadә olunan verilәnlәr eyni tәsvir formasına malik idilәr;
bir mәqsәdlә istifadә olunan verilәnlәr müxtәlif tәsvir formasına malik idilәr.
bir mәqsәdlә istifadә olunan verilәnlәr müxtәlif fayllarda saxlanılırdılar;
bir mәqsәdlә istifadә olunan verilәnlәr toplu şәklindә saxlanılırdılar;

490 Tәtbiqi proqramlar paketlәri yarandıqları ilk mәrhәlәdә hansı şәkildә idilәr ?

•

sadә fayllar toplusu şәklindә;
sadә quruluşlu proqramlar kitabxanası şәklindә;
sadә altproqramlar şәklindә.
sadә kataloqlar toplusu şәklindә;
sadә altkataloqlar toplusu şәklindә;

491 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin әsas inkişaf istiqamәtlәrindәn biri dә:

•

instrumental proqramlaşdırma sistemlәridir;
translyator quran sistemlәrdir;
avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemidir.
tәtbiqi proqramlar paketlәridir;
tәtbiqi proqramlar paketlәrinin generatorlarıdır;

492 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin әsas inkişaf istiqamәtlәrindәn biri dә:

•

avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemidir.
ekspert sistemlәridir;
translyator quran sistemlәrdir;
instrumental proqramlaşdırma sistemlәridir;
tәtbiqi proqramlar paketlәrinin generatorlarıdır;

493 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin әsas inkişaf istiqamәtlәrindәn biri dә:

•

avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemidir.
tәtbiqi proqramlar paketlәrinin generatorlarıdır;
informasiyaaxtarış sistemlәridir;
translyator quran sistemlәrdir;
instrumental proqramlaşdırma sistemlәridir;

494 Problemoriyentasiyalı sistemlәrin әsas inkişaf istiqamәtlәrindәn biri dә:
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•

avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemidir.
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәridir;
translyator quran sistemlәrdir;
instrumental proqramlaşdırma sistemlәridir;
tәtbiqi proqramlar paketlәrinin generatorlarıdır;

495 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin bu vә ya digәr sahәlәrdә istifadә olunması üsullarından biri


•

sistemin administratorunun vә tәtbiqi proqramçının göstәrişlәri ilә fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;
digәr bir sistemin tәrkibindә istifadә olunur;
sistemin administratorunun göstәrişlәri ilә fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;
son istifadәçinin istәyinә uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;
tәtbiqi proqramçının istәyinә uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;

496 Aviabiletlәrin, dәmir yolu biletlәrinin satışında istifadә olunan EKSPRESS sistemi 

•

ekspertöyrәdәn sistemdir;
tәtbiqi proqramlar paketidir.
informasiyaaxtarış sistemidir;
hesabmәntiq sistemidir;
ekspert sistemdir;

497 Aviabiletlәrin, dәmir yolu biletlәrinin satışında istifadә olunan SİRENA sistemi 

•

tәtbiqi proqramlar paketidir.
informasiyaaxtarış sistemidir;
hesabmәntiq sistemidir;
ekspert sistemdir;
ekspertöyrәdәn sistemdir;

498 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin bu vә ya digәr sahәlәrdә istifadә olunması üsullarından biri


•

sistemin administratorunun vә tәtbiqi proqramçının göstәrişlәri ilә fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;
avtonom şәkildә, heç bir sistemin tәrkibinә daxil olmadan fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;
sistemin administratorunun göstәrişlәri ilә fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;
son istifadәçinin istәyinә uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;
tәtbiqi proqramçının istәyinә uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrir vә ayrıca istifadә olunur;

499 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrinin bu vә ya digәr sahәlәrdә istifadә olunması neçә üsulla
hәyata keçirilә bilәr:

•

üç;
iki;
üsulların sayı dәqiq deyil.
yegane bir üsul vardır;
dörd;

500 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә son istifadәçi proqramlaşdırmağı bacarmalıdırmı ?

•

son istifadәçi mütlәq proqramlaşdırmanı bilәn şәxs olmalıdır;
son istifadәçi proqramlaşdırmanı bilәn, yaxud bilmәyәn şәxs ola bilәr;
son istifadәçinin Visual BASİC dilini bilmәsi kifayәtdir.
son istifadәçi COBOL dilindә proqramlaşdırmağı bilmәlidir;
son istifadәçi PASCAL dilindә proqramlaşdırmağı bilmәlidir;

501 Özü proqram generasiya edәn tәtbiqi proqram paketlәrinin әsas funksiyalarından biri
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•

modulları xarici yaddaşa yüklәmәkdir
modullar arasında әlaqә yaratmaqdır
proqramı kompilyasiya etmәkdir
proqramı interpretasiya etmәkdir
modulları operativ yaddaşa yüklәmәkdir

502 Tәtbiqi proqramlar paketi neçә hissәdәn ibarәt hesab olunur ?

•

on bir
iki;
üç;
dörd;
bir;

503 Tәtbiqi proqramlar paketi ilә hәll olunacaq mәsәlә hansı dildә şәrh olunur ?

•

Cobol dilindә
tәtbiqi proqramlar paketinin giriş dilindә
Pascal dilindә
Assembler dilindә
tәtbiqi proqramlar paketi yaradan sistemin dilindә

504 Tәtbiqi proqramlar paketlәrindәn istifadә edәrkәn mәsәlәnin sәrhi hansı şәkildә verilmәlidir ?

•

semantik model şәklindә.
proqram yaxud “mәsәlәnin şәrtlәri siyahısı” şәklindә
proqram modulu şәklindә;
fayllar toplusu şәklindә;
“mәsәlәnin şәrtlәri siyahısı” şәklindә

505 Tәtbiqi proqramlar paketi

•

müәyyәn bir tәtbiq sahәsindәn mәsәlәlәri hәll etmәk üçün tәrtib olunmuş tәtbiqi proqramlar toplusudur
müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәlli üçün tәyin olunmuş proqramlar toplusunun EHMin yaddaşında saxlanılmasının
tәşkili formasıdır
müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәlli üçün tәyin olunmuş proqramlar kompleksidir.
müәyyәn bir tәtbiq sahәsindәn mәsәlәlәri hәll etmәk üçün әmәliyyat sisteminә әlavә olunmuş proqramdır
müәyyәn bir tәtbiq sahәsindәn mәsәlәlәri hәll etmәk üçün tәrtib olunmuş proqramlardan ibarәt fayldır

506 Tәtbiqi proqramlar paketi 

•

müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәlli üçün tәyin olunmuş proqramlar kompleksidir
) müәyyәn bir tәtbiq sahәsindәn mәsәlәlәri hәll etmәk üçün tәrtib olunmuş tәtbiqi proqramlar toplusudur
müәyyәn bir tәtbiq sahәsindәn mәsәlәlәri hәll etmәk üçün tәrtib olunmuş proqramlardan ibarәt fayldır
müәyyәn bir tәtbiq sahәsindәn mәsәlәlәri hәll etmәk üçün әmәliyyat sisteminә әlavә olunmuş proqramdır
birbirilә uyuşan olan, idarәedici proqramın idarәsi altında işlәyәn vә müәyyәn sinif mәsәlәlәrin hәlli üçün tәyin
olunmuş proqramlar toplusudur

507 Tәtbiqi proqramlar paketindә hәll olunan mәsәlә haqqında yeni biliklәri semanik model vә verilәnlәr
şәklindә yadda saxlayan idarәedici proqram necә adlanır ?

•

addımlı kompilyator
interpretator;
mәsәlә hәlledicisi;
planlaşdırıcı;
kompilyator;

508 Özü proqram generasiya edәn tәtbiqi proqram paketlәrindә semantik modeldә nә saxlanılır ?

•

mәsәlәlәrin hәlli proqramları
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•

mәsәlәnin hәlli üçün modulların tәtbiq oluna bilmәsi informasiyası
mәsәlәnin hәlli zamanı istifadә olunan altproqramlar.
mәsәlәnin hәlli zamanı istifadә olunan düsturlar
mәsәlәlәrin hәlli zamanı istifadә olunan verilәnlәr

509 Özü proqram generasiya edәn tәtbiqi proqram paketlәrindә idarәedici proqramın әsas funksiyalarından
biri

•

faylların ardıcıl tәşkilini hәyata keçirir
faylların birbaşa tәşkilini hәyata keçirir;
faylların indeksardıcıl tәşkilini hәyata keçirir
giriş dilinin translyatoru rolunu oynayır;
proqramların adlarını kataloqa yazır

510 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas hissәlәrindәn biri belә adlanır

•

konstruktiv hissә
sistem hissә
problem hissә;
әsas hissә
semantik hissә

511 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas hissәlәrindәn biri belә adlanır

•

konstruktiv hissә.
funksional hissә
problem hissә;
әsas hissә
semantik hissә

512 Özü proqram generasiya edәn tәtbiqi proqram paketlәrindә mәsәlәnin hәlli proqramı necә tәrtib olunur ?

•

mәsәlәnin şәrhinә әsasәn interpretator vasitәsi ilә yaradılır.
mәsәlәnin şәrhinә әsasәn avtomatik generasiya olunur
mәsәlәnin şәrhinә әsasәn әllә tәrtib olunur;
mәsәlәnin şәrhinә әsasәn translyator vasitәsi ilә yaradılır;
mәsәlәnin şәrhinә әsasәn kompilyaror vasitәsi ilә yaradılır

513 Özü proqram generasiya edәn tәtbiqi proqram paketlәrinin meydana gәlmәsinin әsas sәbәbi nә idi ?

•

qoyulmuş mәsәlәni tәtbiq sahәsinin anlayişları ilә FORTRAN dildә şәrh etmәk zәrurәti idi.
qoyulmuş mәsәlәni tәtbiq sahәsinin anlayişları ilә problemoriyentasiyalı dildә şәrh etmәk zәrurәti idi
qoyulmuş mәsәlәni tәtbiq sahәsinin anlayişları ilә UTOPİST dilindә şәrh etmәk zәrurәti idi
qoyulmuş mәsәlәni tәtbiq sahәsinin anlayişları ilә COBOL dilindә şәrh etmәk zәrurәti idi;
qoyulmuş mәsәlәni tәtbiq sahәsinin anlayişları ilә PASCAL dilindә şәrh etmәk zәrurәti idi;

514 Özü proqram generasiya edәn tәtbiqi proqram paketlәrinin әsas funksiyalarından biri 

•

proqramı kompilyasiya etmәkdir;
qoyulmus mәsәlәnin hәlli üçün hansı proqram modullarının zәruri olduğunu müәyyәn etmәkdir;
modulları xarici yaddaşa yüklәmәkdir
modulları operativ yaddaşa yüklәmәkdir
proqramı interpretasiya etmәkdir

515 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin inkişafında növbәti nәaliyyәtlәrdәn biri 
planlaşdırıcısı olan tәtbiqi proqram paketlәrin meydana gәlmәsi
kompilyator tipli tәtbiqi proqram paketlәrin meydana gәlmәsi
interpretator tipli tәtbiqi proqram paketlәrin meydana gәlmәsi
72/98

22.12.2016

•

addımlı kompilyator tipli tәtbiqi proqram paketlәrin meydana gәlmәsi
özü proqram generasiya edәn tәtbiqi proqram paketlәrin meydana gәlmәsi

516 Tәtbiqi proqramlar paketinә idarәedici proqram daxil edildikdәn sonra daha hansı komponent meydana
gәldi ?

•

planlaşdırıcı
planlaşdırıcı;
verilәnlәr toplusu
tәtbiq sahәsinin modeli
translyator;

517 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin inkişafında növbәti mәrhәlә

•

paketә yeganә icraedici proqram daxil etmeklә proqram modullarının sayının maksimuma çatdırımlası hesab
olunur
paketә yeganә icraedici proqram daxil etmeklә proqram modullarının çağırıl ması vә birlәşdirilmәsinin
avtomatlaşdırılması hesab olunur;
paketә yeganә icraedici proqram daxil etmeklә proqram modullarının interpretasiyasının avtomatlaşdırılması
hesab olunur.
paketә yeganә icraedici proqram daxil etmeklә proqram modullarının kompilyasiyasının avtomatlaşdırılması
hesab olunur
paketә yeganә icraedici proqram daxil etmeklә proqram modullarının sayının minimuma endirilmәsi hesab olunur

518 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

preprosessor
giriş dilinin interpretatoru
giriş dilinin kompilyatoru
işçi proqram
addımlı kompilyator

519 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

preprosessor.
giriş dilinin interpretatoru
giriş dilinin kompilyatoru
kompilyator;
addımlı kompilyator

520 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

giriş dilinin preprosessoru.
giriş dilinin interpretatoru
giriş dilinin kompilyatoru
planlaşdırıcı;
giriş dilinin addımlı kompilyatoru

521 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

giriş dilinin preprosessoru.
giriş dilinin interpretatoru
giriş dilinin kompilyatoru
giriş dilinin translyatoru
giriş dilinin addımlı kompilyatoru

522 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının yerinә yetirdiyi funksiyalardan biri
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketin verilәnlәrini çeşidlәyir;
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketi xarici yaddaşa yüklәyir
73/98

22.12.2016

•

әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketi operativ yaddaşa yüklәyir
modulları birlәşdirәrәk mәsәlәnin hәlli proqramını tәşkil edir
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketin modulları arasında әlaqә yaradır

523 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının yerinә yetirdiyi funksiyalardan biri

•

mәsәlәni hәll etmәk üçün yerinә yetirilәcәk modullar ardicilliğını müәyyәn edir;
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketin modulları arasında әlaqә yaradır
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketi xarici yaddaşa yüklәyir
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketi operativ yaddaşa yüklәyir
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketin verilәnlәrini çeşidlәyir;

524 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının yerinә yetirdiyi funksiyalardan biri

•

әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketin verilәnlәrini çeşidlәyir;
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketi xarici yaddaşa yüklәyir
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketi operativ yaddaşa yüklәyir
paketin giriş dilindә şәrh olunmuş mәsәlәni qәbul edir vә onu sistemin daxili dilinә çevirir
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketin modulları arasında әlaqә yaradır

525 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının yerinә yetirdiyi funksiyalardan biri

•

әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketin verilәnlәrini çeşidlәyir;
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketi xarici yaddaşa yüklәyir
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketi operativ yaddaşa yüklәyir
әmәliyyat sistemi ilә әlaqә yaradaraq paketin bütün işini idarә edir
әmәliyyat sisteminin kömәyi ilә paketin modulları arasında әlaqә yaradır

526 Tәtbiqi proqramlar paketinin funksional hissәsi әsasәn nәlәrdәn asılıdır ?

•

semantik yaddaşdan vә semantik modeldәn
hәll olunan mәsәlәlәrdәn vә semantik modeldәn
tәtbiq sahәsindәn vә modullardan
tәtbiq sahәsindәn vә hәll olunan mәsәlәlәrdәn
modullardan vә semantik modeldәn

527 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas hissәlәrindәn biri belә adlanır

•

konstruktiv hissә
әsas hissә
problem hissә
dispetçer;
semantik hissә

528 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas hissәlәrindәn biri belә adlanır

•

konstruktiv hissә
әsas hissә
problem hissә
supervizor
semantik hissә

529 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının әsas komponentlәrindәn biri 

•

addımlı kompilyator
semantik model
giriş dilinin kompilyatoru
mәsәlәnin paketin giriş dilindı şәrhi
addımlı kompilyator
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530 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas komponentlәrindәn biri 

•

müvәqqәti modullar.
giriş dilinin interpretatoru
yardımçı modullar
funksional modullar
әsas modullar

531 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas komponentlәrindәn biri 

•

tәtbiq sahәsinin modeli
giriş dilinin kompilyatoru
semantik model
addımlı kompilyator
preprosessor.

532 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas hissәlәrindәn biri belә adlanır

•

әsas hissә
monitor
konstruktiv hissә
semantik hissә
problem hissә

533 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas hissәlәrindәn biri belә adlanır

•

semantik hissә
problem hissә
tәşkiledici proqram;
әsas hissә
konstruktiv hissә

534 Tәtbiqi proqramlar paketinin әsas hissәlәrindәn biri belә adlanır

•

problem hissә
idarәedici proqram
semantik hissә
konstruktiv hissә
әsas hissә

535 İnterpretasiya tipli tәtbiqi proqramlar paketlәrinin әsas üstün cәhәti nәdir ?

•

onların kömәyi ilә yüksәk kefiyyәtli böyük proqramlar almaq, yaddaşda saxlamaq vә hesablama riyaziyyatı
mәsәlәlәrini hәll etmәk mümkündür.
onlar strukturca çox sadәdirlәr vә asanlıqla dәyişdirilә bilirlәr (uyğunlaşan
onların kömәyi ilә ixtiyari tәtbiq sahәsindәn olan mәsәlәlәri hәll etmәk mümkündür
onların kömәyi ilә iqtisadiyyat sahәsindәn olan mәsәlәlәri daha kefiyyәtlә hәll etmәk mümkündür]
onların kömәyi ilә yüksәk kefiyyәtli böyük proqramlar almaq vә mühasibat uçotu, statistika sahәlәrindәn olan
mәsәlәlәri hәll etmәk mümkündür

536 Kompilyasiya tipli tәtbiqi proqramlar paketlәrinin әsas üstün cәhәti nәdir ?

•

onların kömәyi ilә yüksәk kefiyyәtli böyük proqramlar almaq, yaddaşda saxlamaq vә hesablama riyaziyyatı
mәsәlәlәrini hәll etmәk mümkündür.
onların kömәyi ilә yüksәk kefiyyәtli böyük proqramlar almaq, yaddaşda saxlamaq vә mәsәlәlәrin hәlli üçün
dәfәlәrlә istifadә etmәk mümkündür
onların kömәyi ilә ixtiyari tәtbiq sahәsindәn olan mәsәlәlәri hәll etmәk mümkündür
onların kömәyi ilә iqtisadiyyat sahәsindәn olan mәsәlәlәri daha kefiyyәtlә hәll etmәk mümkündür
onların kömәyi ilә yüksәk kefiyyәtli böyük proqramlar almaq vә mühasibat uçotu, statistika sahәlәrindәn olan
mәsәlәlәri hәll etmәk mümkündür
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537 İdarәedici proqramında planlaşdırıcı iştirak etmәyәn tәtbiqi proqramlar paketi necә işlәyir

•

tәtbiqi proqramlar paketinin yalniz sistem hissәsi fәaliyyәt göstәrir;
tәtbiqi proqramlar paketinin giriş dilindә yerinә yetirilәcәk modullara birbaşa göstәriş olur
tәtbiqi proqramlar paketi adi qaydada işlәyir
tәtbiqi proqramlar paketinin planlaşdırıcısı modullar ardıcıllığını müәyyәn edir;
tәtbiqi proqramlar paketinin kompilyatoru işçi proqram generasiya edir

538 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramında planlaşdırıcı komponenti iştirak etmәyә bilәrmi ?

•

istirak etmәyә bilәr, әgәr tәtbiqi proqramlar paketi mürәkkәb tiplidirsә.
iştirak etmәyә bilәr
iştirak etmәyә bilmәz
istirak etmәyә bilәr, әgәr tәtbiqi proqramlar paketi kompilyasiya tiplidirsә
istirak etmәyә bilәr, әgәr tәtbiqi proqramlar paketi interpretasiya tiplidirsә

539 Tәtbiqi proqramlar paketinin interpretasiya tipli idarәedici proqramının iş prinsipi 

•

alqoritmә әsasәn uyğun modulları çağırır vә onları birlәşdirir
alqoritmә әsasәn uyğun modulları çağırır vә yerinә yetirir
alqoritmә әsasәn uyğun modulları yerinә yetirir.
alqoritmә әsasәn uyğun modulları çağırır
alqoritmә әsasәn uyğun modulları çağırır vә onlara ilkin verilәnlәri qoşur

540 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә tipi var

•

cәdvәl tipli.
fayl tipli;]
kataloq tipli;
arxivlәşdirilә bilәn
interpretasiya tipli

541 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә tipi var

•

fayl tipli
cәdvәl tipli.
kompilyasiya tipli
kataloq tipli;
arxivlәşdirilә bilәn

542 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
proqramın modeli
kompilyator
ilkin verilәnlәr
planlaşdırıcı

543 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur

•

tәtbiq sahәsinin modeli
idarәedici modullar
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
funksional modullar

544 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur
tәtbiq sahәsinin modeli

•
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•

assembler
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr

545 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur.

•

tәtbiq sahәsinin modeli
әlaqә redaktoru
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr

546 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur

•

tәtbiq sahәsinin modeli
generator
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr

547 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur

•

tәtbiq sahәsinin modeli
modulların mikrosurәtlәri
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr

548 Tәtbiqi proqramlar paketinin belә komponenti yoxdur

•

mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
işçi yaddaş
tәtbiq sahәsinin modeli
ilkin verilәnlәr
planlaşdırıcı

549 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

kompilyator
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr
altkataloq

550 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

kompilyator
ilkin verilәnlәr
fraqmentlәr toplusu
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı

551 Tәtbiqi proqramlar paketinin idarәedici proqramının belә komponenti yoxdur

•

mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
biliklәrin “tәmizlәnmәsi” altsistemi
kompilyator
ilkin verilәnlәr
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planlaşdırıcı

552 İnformasiyaaxtarış sisteminin әsas funksiyası:

•

sistemә daxil olan sorğulara cavab verәn informasiya massivindәki elementlәrin aşkar edilmәsidir
sistemә daxil olan sorğulara cavab vermәkdir
istifadәçinin tәlәblәrini yerinә yetirmәkdir
istifadәçinin tәbii dildә daxil etdiyi sorğunu İADnә translyasiya etmәkdir
informasiya massivindәki elementlәrin çeşidlәnmәsidir

553 İnformasiyaaxtarış sisteminin girişinә verilәn informasiya adәtәn tәbii dildә daxil edilir. Sonra o hansı
dilә translyasiya olunur ?

•

Pascal yaxud Si dilinә
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dilindә
simvolik kodlaşdırma dilinә
maşının daxili dilinә
formallaşdırılmış informasiyaaxtarış dilinә

554 İnformasiyaaxtarış sisteminin girişinә verilәn informasiya adәtәn hansı dildә daxil edilir ?

•

assembler dilindә
simvolik kodlaşdırma dilindә
tәbii dildә
proqramlaşdırma dilindә
Pascal dilindә

555 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә informasiyaaxtarış sisteminin abonentlәrinin tәlәbini әks etdirәn
informasiya daha necә adlanır ?

•

informasiya massivlәri
informasiya sorguları
informasiya siyahıları
informasiya faylları
informasiya cәdvәllәri

556 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә hәr hansı bir sinif obyektlәr haqqında әldә olunmuş biliklәrdә әks
olunan informasiya daha necә adlanır ?

•

axtarış qovluqları
axtarış massivlәri
axtarış cәdvәllәri
axtarış siyahıları
axtarış faylları

557 İnformasiyaaxtarış sisteminin girişinә verilәn informasiya hansı bәnddә verilmişdir ?

•

hәr hansı bir tәtbiq sahәsindәn olan obyektlәr, onların әsas xassәlәri vә aralarındakı әlaqәlәr haqqında informasiya
informasiyaaxtarış sisteminin abonentlәrinin tәlәbini әks etdirәn informasiya
müәyyәn sinif obyektlәrin xarakteristikalarını özündә әks etdirәn informasiya
hәr hansı bir tәtbiq sahәsindәn olan obyektlәr arasındakı әlaqәlәr haqqında informasiya
hәr hansı bir tәtbiq sahәsindәn olan obyektlәr vә bu obyektlәr arasındakı әlaqәlәr haqqında informasiya

558 İnformasiyaaxtarış sisteminin girişinә verilәn informasiya hansı bәnddә verilmişdir ?

•

müәyyәn sinif obyektlәrin xarakteristikalarını özündә әks etdirәn informasiya
hәr hansı bir sinif obyektlәr haqqında әldә olunmuş biliklәrdә әks olunan informasiya
hәr hansı bir tәtbiq sahәsindәn olan obyektlәr, onların әsas xassәlәri vә aralarındakı әlaqәlәr haqqında informasiya
hәr hansı bir tәtbiq sahәsindәn olan obyektlәr vә bu obyektlәr arasındakı әlaqәlәr haqqında informasiya
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hәr hansı bir tәtbiq sahәsindәn olan obyektlәr arasındakı әlaqәlәr haqqında informasiya

559 İnformasiyaaxtarış sisteminin girişinә neçә növ informasiya daxil olur ?

•

bir
iki
üç
beş
dörd

560 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә informasiya axtarışı hansı yolla hәyata keçirilir ?

•

әllә
avtomatlaşdırılmış
yarımavtomatlaşdırılmış
avtomatik
yarımavtomatik

561 İnformasiyaaxtarış sistemi:

•

zәruri informasiyaların istifadәçiyә verilmәsi proseslәrini hәyata keçirmәk üçün tәyin olunmuş dil, alqoritm vә
texniki vasitәlәr kompleksidir
zәruri informasiyaların saxlanması vә istifadәçiyә verilmәsi proseslәrini hәyata keçirmәk üçün tәyin olunmuş dil,
alqoritm vә texniki vasitәlәr kompleksidir
zәruri informasiyaların saxlanması, qorunması vә istifadәçiyә verilmәsi proseslәrini hәyata keçirmәk üçün tәyin
olunmuş alqoritm vә texniki vasitәlәr kompleksidir
zәruri informasiyaların saxlanması vә istifadәçiyә verilmәsi proseslәrini hәyata keçirmәk üçün tәyin olunmuş dil
vә texniki vasitәlәr kompleksidir
zәruri informasiyaların saxlanması, qorunması vә istifadәçiyә verilmәsi proseslәrini hәyata keçirmәk üçün tәyin
olunmuş alqoritmik vasitәlәr kompleksidir

562 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә faktoqrafik axtarışda axtarılan obyekt:

•

sәnәdlәrin surәtlәri hesab olunur
sәnәdlәrin özlәri yaxud da surәtlәri hesab olunur
konkret faktların, yaxud hadisәlәrin şәrhlәri hesab olunur
toplanan faktların şәrhlәri hesab olunur
hadisәlәrin şәrhlәri hesab olunur

563 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә sәnәdlәrә әsaslanan axtarışda axtarılan obyekt:

•

sәnәdlәrin surәtlәri hesab olunur
sәnәdin biblioqrafik şәrhi, ya sәnәdlәrin özlәri yaxud da surәtlәri hesab olunur
sәnәdin biblioqrafik şәrhi hesab olunur
sәnәdlәrin özlәri hesab olunur
sәnәdlәrin özlәri yaxud da surәtlәri hesab olunur

564 İnformasiyaaxtarış sistemlәrindә infirmasiya axtarışının belә növü vardır.

•

indeksli
faktoqrafik
indeks ardıcıl
birbaşa
ardıcıl

565 Ekspert sistemlәr vasitәsi ilә hәll olunan mәsәlәlәrin belә sinfi vardır:
çeşidlәnmә
neytrallaşdırma
profilaktika
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•

uzlaşdırma
nәzarәt

566 Ekspert sistemlәr vasitәsi ilә hәll olunan mәsәlәlәrin belә sinfi vardır:

•

çeşidlәnmә
uzlaşdırma
diaqnostika
profilaktika
neytrallaşdırma

567 Ekspert sistemlәr vasitәsi ilә hәll olunan mәsәlәlәrin belә sinfi vardır:

•

verilәnlәrin saxlanılması
verilәnlәrin şәrhi
verilәnlәrin qorunması
verilәnlәrin kompozisiyası
verilәnlәrin çeşidlәnmәsi

568 Ekspert sistemlәr vasitәsi ilә hәll olunan mәsәlәlәr neçә әsas sinfә bölünürlәr ?

•

üç
iki
altı
dörd
sәkkiz

569 Ekspert sistemlәr әsasәn hansı әlamәtinә görә tәsniflәşdirilirlәr ?

•

giriş dilinin sintaksisinә görә
istifadә olunma dәrәcәsinә görә
alt sistemlәrinin sayına görә
giriş dilinin semantikasına görә
istifadә olunduqları tәtbiq sahәlәrinә görә

570 Biliklәr bazasının elementlәri xarici alәmlә necә münasibәtdәdirlәr ?

•

biliklәr bazasının elementlәri xarici alәmin anlayışları ilә müәyyәn münasibәtlәrlә bağlı olsalar da, bu bağlılıq
biliklәr bazasında saxlanılmır
biliklәr bazasının elementlәri xarici alәmin anlayışları ilә müәyyәn münasibәtlәrlә bağlı olsalar da, bu bağlılıq o
qәdәr dә әhәmiyyәt kәsb etmir
biliklәr bazasının elementlәri xarici alәmin anlayışları ilә müәyyәn münasibәtlәrlә bağlıdırlar vә bu münasibәtlәri
özlәrindә saxlayırlar
biliklәr bazasının elementlәrinin xarici alәmin anlayışları ilә heç bir münasibәti mövcud deyildir
biliklәr bazasında xarici alәmin anlayışlarını analiz va sintez edәn kompo nent mövcuddur vә onun kömәyi ilә
elementlәr biliklәr bazasına daxil edilir

571 Biliklәr bazasının verilәnlәr bazasından әsas fәrqi nәdir ?

•

informasiya vahidlәri biliklәr bazasında birbiri ilә әlaqәli oomayan mәlumatlar, düsturlar, teoremlәr, aksiomlardan
ibarәtdirsә, verilәnlәr bazasında bu elementlәr artıq öz aralarında әlaqәyә malikdirlәr
informasiya vahidlәri verilәnlәr bazasında birbiri ilә әlaqәli olmayan mәlumatlar, düsturlar, teoremlәr,
aksiomlardan ibarәtdirsә, bilik bazasında bu elementlәr artıq öz aralarında әlaqәyә malikdirlәr
informasiya vahidlәri biliklәr bazasında ardıcıl fayllar şәklindә saxlanılırlar, verilәnlәr bazasında isә belә qayda
mövcud deyildir
informasiya vahidlәri biliklәr bazasında birbaşa fayllar şәklindә axlanılırlar, verilәnlәr bazasında isә belә qayda
mövcud deyildir
informasiya vahidlәri verilәnlәr bazasında ardıcıl fayllar şәklindә saxlanılırlar, biliklәr bazasında isә belә qayda
mövcud deyildir

572 Ekspert sistemin әsasını tәşkil edәn komponent
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•

elanlar lövhәsi
biliklәr bazası
verilәnlәr bazası
verilәnlәr bankı
nәticә maşını

573 Ekspert sistemlәrdә istifadә olunan bütün növ biliklәr harada saxlanılırlar ?

•

kompüterin xarici yaddaşında
kompüterin daimi yaddaşında
verilәnlәr bazalarında
biliklәr bazalarında
verilәnlәr banklarında

574 Ekspert sistemdә istәnilәn vaxt belә növ biliklәr mövcud olur.

•

daimi yaddaşda saxlanılan biliklәr
işçi biliklәr
qavranıla bilәn biliklәr
çәtin qavranıla bilәn biliklәr
cәdvәl şәklinә salınmış biliklәr

575 Ekspert sistemdә istәnilәn vaxt belә növ biliklәr mövcud olur.

•

daimi yaddaşda saxlanılan biliklәr
cәdvәl şәklinә salınmış biliklәr
strukturlaşdırılmış dinamik biliklәr
qavranıla bilәn biliklәr
çәtin qavranıla bilәn biliklәr

576 Ekspert sistemdә istәnilәn vaxt belә növ biliklәr mövcud olur.

•

daimi yaddaşda saxlanılan biliklәr
strukturlaşdırılmış biliklәr
qavranıla bilәn biliklәr
çәtin qavranıla bilәn biliklәr
cәdvәl şәklinә salınmış biliklәr

577 Ekspert sistemlәrdә istәnilәn vaxt neçә növ bilik mövcud olur ?

•

iki
üç
altı
beş
dörd

578 Ekspert sistemlәrin digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrdәn fәrqlәndirici cәhәtlәrindәn biri.

•

biliklәrә әsaslanmış sistemlәr ixtiyari prinsip üzrә qurula bilәr
biliklәrә әsaslanmış sistemlәr modulluluq prinsipi üzrә qurulur
biliklәrә әsaslanmış sistemlәr “aşağıdan yuxarıya” prinsipi üzrә qurulur
biliklәrә әsaslanmış sistemlәr әmәlә gәtirmә prinsipi üzrә qurulur
biliklәrә әsaslanmış sistemlәr “yuxarıdan aşağıya” prinsipi üzrә qurulur

579 Ekspert sistemlәrin digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrdәn fәrqlәndirici cәhәtlәrindәn biri.

•

alınmış nәticәlәr kәmiyyәt xarakterli olur
alınmış nәticәlәr kәmiyyәt xarakterli deyil, keyfiyyәt xarakterli olur
alınmış nәticәlәrin keyfiyyәti xarakteri kәmiyyәt xarakterindәn asılı olur
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alınmış nәticәlәrin keyfiyyәti әvvәlcәdәn mәlum olur
alınmış nәticәlәrin kәmiyyәti әvvәlcәdәn mәlum olur

580 Ekspert sistemlәrin digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrdәn fәrqlәndirici cәhәtlәrindәn biri.

•

ESin yaradılması üçün lazım olan vasitәlәr digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrin yaradılması üçün lazım
deyildir
ES mәsәlәnin hәlli gedişini istifadәçiyә aydın şәkildә izah edә bilir
ES mәsәlәnin hәlli gedişini istifadәçiyә aydın şәkildә izah edә bilmir
ES mәsәlәnin hәlli gedişi adi POsistemdә mәsәlәnin hәlli gedişi ilә eynidir
biliklәr bazasınin strukturu ekspert sistemin tәtbiq olunduğu oblastdan asılı deyildir

581 Ekspert sistemlәrin digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrdәn fәrqlәndirici cәhәtlәrindәn biri.

•

hec bir cavab düz deyil
mәsәlәlәrin deduktiv üsulla hәlli
mәsәlәlәrin dialoq yolu ilә hәlli
mәsәlәlәrin riyazistatistik üsullarla hәlli
mәsәlәlәrin konkret metodlarla hәlli

582 Ekspert sistemlәrin digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrdәn fәrqlәndirici cәhәtlәrindәn biri.

•

biliklәr bazası vә nәticә çıxarma mexanizmi sistemin eyni bir tәrkib hissәlәridir
biliklәr bazası vә nәticә çıxarma mexanizmi sistemin ayrıayrı tәrkib hissәlәridir
ESin yaradılması üçün lazım olan vasitәlәr digәr problemoriyentasiyalı sistemlәrin yaradılması üçün lazım
deyildir
biliklәr bazasınin strukturu ekspert sistemin tәtbiq olunduğu oblastdan asılı deyildir
ESnin yaradılmayası üçün nәticә çıxarma mexanizmini digәr biliklәr bazalarında da tәt¬biq etmәk mümkün
deyildir

583 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

informsiyanın çevrilmәsi necә hayata keçirilir ?
informsiyanın emalı necә hayata keçirilir ?
informsiyanın toplamnası necә hayata keçirilir ?
informsiyanın ötürülmәsi necә hayata keçirilir ?
informsiyanın saxlanılması necә hayata keçirilir ?

584 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

mәsәlәnin hәllindә iştirak edәn massivlәrin ölçüsünә hansı mәhdudiyyәtlәr qoyulur ?
mәsәlәnin hәllindә iştirak edәn proseslәrә hansı mәhdudiyyәtlәr qoyulur ?
mәsәlәnin hәllindә iştirak edәn verilәnlәrә hansı mәhdudiyyәtlәr qoyulur ?
mәsәlәnin hәllindә iştirak edәn proqramlara hansı mәhdudiyyәtlәr qoyulur ?
mәsәlәnin hәllindә istifadә olunan yaddaşa hansı mәhdudiyyәtlәr qoyulur ?

585 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

mәsәlәnin hәllindә hansı qurğulardan istifadә olunur ?
mәsәlәnin hәllindә hansı altproqramlar iştirak edir ?
mәsәlәnin hәllindә hansı proseslәr iştirak edir ?
mәsәlәnin hәllindә hansı proqramlar iştirak edir ?
mәsәlәnin hәllindә kimlәr iştirak edir ?

586 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.
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•

predmet oblastının obyektlәri texniki qurğulardırmı ?
predmet oblastının obyektlәri bir biri ilә necә әlaqәlәndirilib ?
predmet oblastı mәlumdurmu ?
predmet oblastının obyektlәri şәrh olunubmu ?
predmet oblastının obyektlәrinin sayı mәlumdurmu ?

587 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

geniş istifadә edilәn proqramlar hansılardır ?
geniş istifadә edilәn hipotezlәr hansılardır ?
geniş istifadә edilәn aksiomlar hansılardır ?
geniş istifadә edilәn massivlәr hansılardır ?
geniş istifadә edilәn verilәnlәr hansılardır ?

588 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

proqramçı pascal dilini bilirmi ?
taktika mәlumdurmu ?
strategiyaların adları varmı ?
sistemi yaradan kimdir ?
giriş dilinin sintaksisi şәrh olunubmu ?

589 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

proqramların adları varmı ?
mәsәlәlәrin adları varmı ?
yaddaşın tutumu mәlumdurmu ?
altmәsәlәlәrin adları varmı ?
faylların adları mәlumdurmu ?

590 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

nә alınmalı idi ?
nә tapşırılıb vә nә alınmalıdır ?
nә arzu edirsiniz ?
nә almaq istәrdiniz ?
nә tapmaq istәrdiniz ?

591 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri olan konseptu alizasiya mәrhәlәsinә
keçmәzdәn әvvәl bu suala cavab vermәk lazımdır.

•

verilәnlәr mәntiqi tiplidirlәrmi ?
verilәnlәr әdәdi tiplidirlәrmi ?
verilәnlәrin hansı tiplәri mövcuddur ?
verilәnlәr harada saxlanılırlar ?
verilәnlәr simvol tiplidirlәrmi ?

592 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsi, sistemin yaradılması vә onun testlәşdirilmә si üçün tәlәb olunan
resurslardan biri 

•

material
pul
yaddaş
keş yaddaş
kağız
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593 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsi, sistemin yaradılması vә onun testlәşdirilmә si üçün tәlәb olunan
resurslardan biri 

•

monitor
hesablayıcı texnika
skaner
adapter
sistem bloku

594 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsi, sistemin yaradılması vә onun testlәşdirilmә si üçün tәlәb olunan
resurslardan biri 

•

atlaslar
biliklәr mәnbәlәri
romanlar
nәzm әsәrlәri
albomlar

595 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri 

•

qrafik qurma
testlәşdirmә
nәzarәt
yoxlama
qeydә alma

596 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri 

•

formalaşdırma
reallaşdırma
nәzarәt etmә
yoxlama
quraşdırma

597 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri 

•

yoxlama
formallaşdırma
reallaşdırma
quraşdırma
nәzarәt etmә

598 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri 

•

normalizasiya
neytrallaşdırma
konseptualizasiya
konkretizasiya
siqnalizasiya

599 ESlәrdә biliklәrin әldә edilmәsinin әsas mәrhәlәlәrindәn biri 

•

problemin semantikası
problemin hәlli
problemin şәrhi
problemin identifikasiyası
problemin verifikasiyası

600 Orqrafda yolun uzunluğu nәyә deyilir ?
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•

cığıra daxil olan tillәrin sayına
vәtәrә daxil olan tillәrin sayına
ilgәyә daxil olan tillәrin sayına
kola daxil olan tillәrin sayına
yola daxil olan tillәrin sayına

601 Orqrafın tillәrindәn ibarәt marşrutun yol olması üçün hәr bir ardıcıl til cütlüyü hansı şәrti ödәnmәlidir ?

•

әgәr cütlüyün birinci elementi hәr hansı bir tәpә nöqtәsinә daxil olan tildirsә, onda cütlüyün ikinci elementi ilgәk
olmalıdır
әgәr cütlüyün birinci elementi hәr hansı bir tәpә nöqtәsindәn çıxan tildirsә, onda cütlüyün ikinci elementi dә
hәmin tәpә nöqtәsindәn çıxan til olmalıdır
әgәr cütlüyün birinci elementi hәr hansı bir tәpә nöqtәsinә daxil olan tildirsә, onda cütlüyün ikinci elementi
hәmin tәpә nöqtәsindәn çıxan til olmalıdır
әgәr cütlüyün birinci elementi hәr hansı bir tәpә nöqtәsinә daxil olan tildirsә,
әgәr cütlüyün birinci elementi istiqamәtlәnmiş tildirsә, onda cütlüyün ikinci elementi istiqamәtlәnmiş til olmalıdır

602 Orqrafın tillәrindәn ibarәt marşrut necә adlanır ?

•

vәtәr
yol
cığır
kol
ilgәk

603 Qrafin ixtiyari tәpә nöqtәsinә daxil olan tillәrin sayına nә deyilir ?

•

çıxma dәrәcәsi
daxilolma yarımdәrәcәsi
daxilolma dәrәcәsi
qrafın yükü
qrafın yarımyükü

604 Qrafin ixtiyari vi tәpә nöqtәsinin daxilolma yarımdәrәcәsi necә işarә olunur ?

•

µ( vi+ )
µ+( vi )
µ+vi
µ+
vi+

605 Qrafin ixtiyari vi tәpә nöqtәsinin şıxma yarımdәrәcәsi necә işarә olunur ?

•

µ( vi )
µ( vi )
µvi
µ
vi

606 Qrafin ixtiyari tәpә nöqtәsindәn şıxan tillәrin sayına nә deyilir ?

•

çıxma dәrәcәsi
qrafın yarımyükü
qrafın yükü
daxilolma dәrәcәsi
çıxma yarımdәrәcәsi

607 İstiqamәtlәnmiş qrafın lij tili vi vә vj tәpә töqtәlәri ilә necә münasibәtdәdir ?

•

bu til vi tәpә nöqtәsindәn şıxır vә qrafın ixtiyari tәpә töqtәsinә daxil olur
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•

bu til vi tәpә nöqtәsindәn şıxır vә vj tәpә töqtәsinә daxil olur
bu til vi vә vj tәpә töqtәlәri ilә heç bir münasibәtdә deyil
bu til vj tәpә nöqtәsindәn şıxır vә vi tәpә töqtәsinә daxil olur
bu til ixtiyari tәpә nöqtәsindәn şıxır vә vj tәpә töqtәsinә daxil olur

608 Grafın vi tәpә nöqtәsindәn vj tәpә nöqtәsinә marşrut dedikdә nә başa düşülür ?

•

S = ( azk, acp, apt, . . . , arj ) tillәr ardıcıllığı başa düşülür, bu zaman hәr bir til bu ardıcıllıqda bir dәfә iştirak edir vә
bir tәpә nöqtәsinә insident olan ikidәn artıq til yoxdur
S = ( aik, akp, apt, . . . , arj ) tillәr ardıcıllığı başa düşülür, bu zaman hәr bir til bu ardıcıllıqda bir dәfә iştirak edir vә
bir tәpә nöqtәsinә insident olan ikidәn artıq til yoxdur
S = ( aik, akp, apr, . . . , art ) tillәr ardıcıllığı başa düşülür, bu zaman hәr bir til bu ardıcıllıqda bir dәfә iştirak edir vә
bir tәpә nöqtәsinә insident olan ikidәn artıq til yoxdur
S = ( aiq, akp, apt, . . . , arj ) tillәr ardıcıllığı başa düşülür, bu zaman hәr bir til bu ardıcıllıqda bir dәfә iştirak edir vә
bir tәpә nöqtәsinә insident olan ikidәn artıq til yoxdur
S = ( ank, akp, apt, . . . , arj ) tillәr ardıcıllığı başa düşülür, bu zaman hәr bir til bu ardıcıllıqda bir dәfә iştirak edir vә
bir tәpә nöqtәsinә insident olan ikidәn artıq til yoxdur

609 Çәkili qraf nәyә deyilir ?

•

qraf o zaman çәkili qraf adlanır ki, onun tәpә nöqtәlәrinin vә tillәrinin sayı
qraf o zaman çәkili qraf adlanır ki, onun hәr bir tәpә nöqtәsinә hәr hansı U
qraf o zaman çәkili qraf adlanır ki, onun hәr bir tәpә nöqtәsinә hәr hansı U
qraf o zaman çәkili qraf adlanır ki, onun hәr bir tilinә K – tillәrin çәkisi çoxluğundan bir element uyğun olsun
qraflar nәzәriyyәsindә çәkili qraf anlayışı yoxdur

610 vi vә vj tәpә nöqtәlәrini birlәşdirәn til lij ilә işarә olunubsa, onda bu til hәmin tәpә nöqtәlәri ilә necә
münasibәtdәdir ?

•

bu til hәmin tәpә nöqtәlәrinә kontur olan til adlanır
bu til hәmin tәpә nöqtәlәrinә insident olan til adlanır
bu til istiqamәtlәnmiş qrafın tilidir
bu til hәmin tәpә nöqtәlәrinә tәrs olan til adlanır
bu til hәmin tәpә nöqtәlәrinә әks olan til adlanır

611 İstiqamәtlәnmәmiş qraf nәyә deyilir ?

•

bu qrafın tillәri ardıcıl nömrәlәnmiş olurlar
bu qrafın tәpә nöqtәlәri ardıcıl nömrәlәnmiş olurlar
bu qrafın tillәri nizamlanmamış tәpә nöqtәlәri ardıcıllığını tәsvir edir
bu qrafın tәpә nöqtәlәri cüt әdәdlәrlә nömrәlәnmiş olurlar
bu qrafın tәpә nöqtәlәri tәk әdәdlәrlә nömrәlәnmiş olurlar

612 Orqrafda dövr nәyә deyilir ?

•

orqrafin kökündәn başlayıb son tәpә nöqtәsindә bitәn yola
başlanğıc vә son tәpә nöqtәlәri üstüstә düşәn yola
orqrafın vәtәrlәrindәn ibarәt yola
orqrafin ixtiyari tәpә nöqtәsindәn başlayıb kökündә bitәn yola
orqrafin kökündәn başlayıb ixtiyari tәpә nöqtәsindә bitәn yola

613 Orqrafda ilgәk nәyә deyilir ?

•

uzunluğu vahidә bәrabәr olan vәtәrә
uzunluğu vahidә bәrabәr olan yola
uzunluğu vahidә bәrabәr olan cığıra
uzunluğu vahidә bәrabәr olan kola
uzunluğu vahidә bәrabәr olan qövsә

614 Hansı qraf şәbәkә adlanır ?
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•

ixtiyari tip qraf hәm dә şәbәkәdir
dövr saxlamayan әlaqәli orqraf
dövr saxlayan әlaqәli orqraf
dövr saxlamayan әlaqәli qraf
dövr saxlamayan qraf

615 Şәbәkәnin kök tәpә nöqtәlәri hansılardır ?

•

daxilolma yarındәrәcәsi vahidә bәrabәr olan tәpә nöqtәlәri
daxilolma yarındәrәcәsi sıfra bәrabәr olan tәpә nöqtәlәri
çıxma yarındәrәcәsi sıfra bәrabәr olan tәpә nöqtәlәri
çıxma yarındәrәcәsi vahidә bәrabәr olan tәpә nöqtәlәri
daxilolma yarındәrәcәsi ikiyә bәrabәr olan tәpә nöqtәlәri

616 Hәll cәdvәli ilk dәfә hansı sistem yaradılarkәn tәtbiq olunmuşdur ?

•

FİXAR
PRİZ
DİSUPPP
VİKAR
SİRİUS

617 Hәll cәdvәli nәdir ?

•

psevdoqrafdır
grafın tәsvir formalarından biridir
adi cәdvәldir
iki sütundan ibarәt cәdvәldir
on sәtirli cәdvәldir

618 Marşrut qrafının belә tip tillәri yoxdur.

•

marşrut tillәri
tәkrarlanan tillәr
istiqamәtlәnmәmiş tillәt
ilgәk
yükündә dәyişiklik edilә bilәn tillәr

619 Marşrut qrafları kompüterin yaddaşında hansı formada saxlanılır ?

•

fayllar toplusu formasında
pleks formasında
cәdvәl formasında
massiv formasında
qrafik formasında

620 Marşrut qrafının yükündә dәyişiklik edilә bilәn tillәrin yükü nәdәn ibarәtdir ?

•

parametrlәrdәn vә әdәdlәrdәn
predikatdan, parametrlәrdәn vә sistemin vәziyyәtini müәyyәn edәn para
predikatdan
sistemin vәziyyәtini müәyyәn edәn parametrlәrdәn
parametrlәrdәn

621 Marşrut qrafının marşrut tillәrinin yükü nәdәn ibarәtdir ?

•

müxtәlif simvollardan
parametrlәrdәn
predikatdan
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әdәdlәrdәn
әdәdlәrdәn vә simvollardan

622 Marşrut qrafının tәpә nöqtәlәri tәtbiqi proqramlar paketindә nәyә uyğundur ?

•

modullar arasındakı әlaqәlәrin sayına
mәsәlәnin şәrtlәrinә
paketin modullarının istifadә etdiklәri parametrlәrin sayına
hesablama addımlarına
tәtbiq sahәsi modelindәki anlayışlara

623 Marşrut qrafının tillәrinin tipi:

•

yüklü tillәr, yüksüz tillәr
marşrut tillәri, yükündә dәyişiklik edilә bilәn tillәr
marşrut tillәri, ilgәk
istiqamәtlәnmiş tillәr, ilgәk
istiqamәtlәnmiş tillәr, istiqamәtlәnmәmiş tillәr

624 Marşrut qrafının tillәri çoxluğu neçә altçoxluğa bölünür ?

•

bölünmür
beş
iki
üç
dörd

625 Marşrut qrafının tillәri:

•

tәtbiqi proqramlar paketinin tәpә nöqtәlәrinin sayını müәyyәn edirlәr
tәtbiqi proqramlar paketinin modulları arasında informasiya vә idarәetmә
tәtbiqi proqramlar paketinin modulları arasında informasiya әlaqәlәrini әks etdirirlәr
tәtbiqi proqramlar paketinin modulları arasında idarәetmә әlaqәlәrini
tәtbiqi proqramlar paketinin modullarının sayını müәyyәn edirlәr

626 Marşrut qrafı nәdir ?

•

istiqamәtlәnmәmiş qrafdır
istiqamәtlәnmiş yüklü psevdoqrafdır
paralelyaruslu qrafdır
istiqamәtlәnmiş qrafdır
istiqamәtlәnmiş yüklü qrafdır

627 İki qraf nә zaman izomorf qraflar adlanır ?

•

onların tәpә nöqtәlәri arasında qarşılıqlı birqiymәtli uyğunluq olsun
bir qrafda iki tәpә nöqtәsi tillә yalnız vә yalnız o zaman birlәşmiş olur ki, onlara uyğun tәpә nöqtәlәri digәr qrafda
da birlәşmiş olsun
bir qrafda iki tәpә nöqtәsi tillә yalnız vә yalnız o zaman birlәşmiş olur ki, onlara uyğun tәpә nöqtәlәri digәr qrafda
birlәşmәmiş olsun
onların tәpә nöqtәlәri arasında qarşılıqlı birqiymәtli uyğunluq olsun vә bir qrafda iki tәpә nöqtәsi tillә yalnız vә
yalnız o zaman birlәşmiş olur ki, onlara uyğun tәpә nöqtәlәri digәr qrafda da birlәşmәmiş olsun
onların tәpә nöqtәlәri arasında qarşılıqlı birqiymәtli uyğunluq olsun vә bir qrafda iki tәpә nöqtәsi tillә yalnız vә
yalnız o zaman birlәşmiş olur ki, onlara uyğun tәpә nöqtәlәri digәr qrafda birlәşmәmiiş olsun

628 Nә zaman G’= kiçikdir M’,R’ > qrafı G= kiçikdir M,R > qrafının altqrafı hesab olunur ?

•

lij daxildir R’ yalniz o zaman doğrudur ki, mi vә mj daxildir M’ olsun
M’ daxildir M vә R’ daxildir R olsun vә lij daxildir R’ yalniz o zaman doğrudur ki, mi vә mj daxildir M’ olsun
R’ daxildir R olsun vә lij daxildir R’ yalniz o zaman doğrudur ki, mi vә mj daxildir M’ olsun
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M’ daxildir M olsun vә lij daxildir R’ yalniz o zaman doğrudur ki, mi vә mj daxildir M’ olsun
M’ daxildir M vә R’ daxildir R olsun

629 İyerarxik struktur daha necә adlanır ?

•

vәtәr
ağac
budaq
massiv
yarpaqlar toplusu

630 Hesablama modeli hansı tip qrafla tәsvir olunur ?

•

paralel yaruslu qrafla
әlaqәsiz qrafla
ikihissәli yüklü qrafla
әlaqәli qrafla
istiqamәtlәnmiş yüklü qrafla

631 Hansı qraf psevdoqraf adlanır ?

•

istiqamәtlәnmiş yüklü qrafqraf
tәkrarlanan til vә ilgәk saxlayan yüklü orqraf
tәkrarlanan til saxlayan yüklü orqraf
ilgәk saxlayan yüklü orqraf
tәkrarlanan til vә ilgәk saxlayan qraf

632 Hansı qraf multiqraf adlanır ?

•

ixtiyari tәpә nöqtәsindәn çıxan tillәrin sayı birdәn çöx olan qraf
ixtiyari tәpә nöqtәsinә daxil olan vә çıxan tillәrin sayı birdәn çöx olan qraf
ixtiyari tәpә nöqtәsinә daxil olan vә çıxan tillәrin sayı ikidәn çöx olan qraf
ixtiyari tәpә nöqtәsinә daxil olan tillәrin sayı birdәn çöx olan qraf
ixtiyari tәpә nöqtәsinә daxil olan vә çıxan tillәrin sayı üçdәn çöx olan qraf

633 Hәll cәdvәlinin üçüncü sütununa hansı informasiya yazılır ?

•

qrafın bir tәpә nöqtәsindәn digәr tәpә nöqtәsinә keçmә şәrtlәri
yerinә yetirilәcәk modulların adları ardıcıllığı
uyğun şәrt yoxlanıldıqdan sonra şәrtin doğru (yalan) olduğu halda yerinә
uyğun şәrt yoxlanıldıqdan sonra şәrtin doğru olduğu halda yerinә yetirilә
uyğun şәrt yoxlanıldıqdan sonra şәrtin yalan olduğu halda yerinә yetirilә

634 Hәll cәdvәlinin ikinci sütununa hansı informasiya yazılır ?

•

istifadәçinin arzusu
sistemin giriş verilәnlәri
sistemin parametrlәri
istifadәçinin paketlә iş rejimi
sistemin giriş dilinin operatorları

635 Hәll cәdvәlinin birinci sütununa hansı informasiya yazılır ?

•

qrafın bir tәpә nöqtәsindәn digәr tәpә nöqtәsinә ötürulәn verilәnlәr
qrafın bir tәpә nöqtәsindәn digәr tәpә nöqtәsinә ötürülәn massivlәr
qrafın bir tәpә nöqtәsindәn digәr tәpә nöqtәsinә ötürülәn parametrlәr
qrafın bir tәpә nöqtәsindәn digәr tәpә nöqtәsinә keçmә şәrti
qrafın bir tәpә nöqtәsindәn digәr tәpә nöqtәsinә ötürülәn sabitlәr
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636 Hәll cәdvәli neçә sütundan ibarәtdir ?

•

altı
iki
üç
dörd
beş

637 Hәll cәdvәlinin tәsvir etdiyi qrafın tillәri tәtbiqi proqramlar paketindә nәyә uyğundur ?

•

paketin giriş dilinin operatorlarına
paketin parametrlәri arasındakı әlaqәlәrә
paketin parametrlәrinә
baza modulları arasında informasiya axınlarına
paketin ilkin verilәnlәrinә

638 Hәll cәdvәlinin tәsvir etdiyi qrafın tәpә nöqtәlәri tәtbiqi proqramlar paketindә nәyә uyğundur ?

•

paketin giriş dilinin operatorlarına
paketin tillәrinә
paketin parametrlәrinә
paketin baza modullarına
paketin ilkin verilәnlәrinә

639 RAZMEŞENİE kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün hansı üsul seçilmişdir ?

•

aksiomatik modellәr
hesablama modellәri
hәll cәdvәllәri
hesablama sxemlәri toplusu
marşrut qrafları

640 POLE3 kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün hansı üsul seçilmişdir ?

•

aksiomatik modellәr
hesablama modellәri
hәll cәdvәllәri
hesablama sxemlәri toplusu
marşrut qrafları

641 APFORS kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün hansı üsul seçilmişdir ?

•

aksiomatik modellәr
hesablama modellәri
hәll cәdvәllәri
hesablama sxemlәri toplusu
marşrut qrafları

642 SAFRA kompleksindә tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün hansı üsul seçilmişdir ?

•

aksiomatik modellәr
hesablama modellәri
hәll cәdvәllәri
hesablama sxemlәri toplusu
marşrut qrafları

643 Hesablama sxemi hansı tip qrafla tәsvir olunur ?
istiqamәtlәnmiş yüklü qrafla
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•

istiqamәtlәnmiş qrafla
istiqamәtlәnmiş yüklü psevdoqrafla
dövr saxlamayan paralelyaruslu qrafla
istiqamәtlәnmәmiş qrafla

644 Süni intellekt sahәsindә sistemlәr yaradılan zaman fundamental problemlәrdәn biri dә

•

istifadәçi dialoqunun tәşkilidir
sistemin giriş verilәnlәrinin seçilmәsidir
sistemin parametrlәrinin seçilmәsidir
informasiyaların tәsviri üsulunun seçilmәsidir
sistemin giriş dilinin operatorlarınin seçilmәsidir

645 Hәll cәdvәlinin ikinci sütununa yazılan 1 nәyi bildirir ?

•

istifadәçinin arzusu
sistemin giriş verilәnlәrinin olmadığını
sistemin parametrlәrinin olmadığını
sistemin dialoq rejimindә işlәdiyini
sistemin giriş dilinin operatorlarınin

646 Hәll cәdvәlinin ikinci sütununa yazılan 0 nәyi bildirir ?

•

istifadәçinin arzusu
sistemin giriş verilәnlәrinin olmadığını
sistemin parametrlәrinin olmadığını
sistemin paket rejimindә işlәdiyini
sistemin giriş dilinin operatorlarınin

647 Hәll cәdvәlinin istifadә olunduğu VİKAR kompleksi hansı rejimdә işlәyir ?

•

paket vә real vaxt rejimlәrindә
dialoq rejimindә
paket rejimindә
paket vә dialoq rejimlәrindә
real vaxt rejimindә

648 VİKAR kompleksinin REDAKTOR proqramı hansı funksiyanı yerinә yetirir ?

•

hәll cәdvәlinin elementlәrinin yaddaşa yazılmasını
hәll cәdvәlinin elementlәrinin redaktәsini
ilkin verilәnlәrin daxil edilmәsini
ilkin verilәnlәrin daxil edilmәsi vә hәll cәdvәlinin elementlәrinin redaktәsini
ilkin verilәnlәrin daxil edilmәsi vә yaddaşa yazılmasını

649 Hәll cәdvәlinin dördüncü sütununa hansı informasiya yazılır ?

•

sistemin giriş dilinin operatorları
istifadәçinin paketlә iş rejimi
yerinә yetirilәcәk modulların adları ardıcıllığı
hәll marşrutunu tәşkil edәn tillәr ardıcıllığı
qrafın bir tәpә nöqtәsindәn digәr tәpә nöqtәsinә keçmә şәrtlәri

650 Proqramlaşdırma dillәrinin sintaktik konstruksiyalarının şәrhinin formal metodlarından biri olan
sintaktik diaqramlar kim tәrәfindәn tәklif olunub ?

•

Blez Paskal
Niklaus Virt
Piter Naura
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Con Bekus
Bernulli

651 Proqramlaşdırma dillәrinin sintaktik konstruksiyalarının şәrhinin formal metodlarından biri belә adlanır.

•

qeyri terminallar
sintaktik diaqramlar
metadiaqram
semantik diaqramlar
terminallar

652 Proqramlaşdırma dillәrinin sintaktik konstruksiyalarının şәrhinin formal metodlarından biri belә adlanır

•

BRF
BNF
BTF
BMF
BKF

653 Proqramlaşdırma dillәrinin sintaktik konstruksiyalarının şәrhinin neçә formal metodu daha geniş
yayılmışdır ?

•

altı
iki
dörd
üç
beş

654 Yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dilindә yazılmış proqramın әmәliyyar sisteminin idarәsi altında
yerinә yetmәsi ardıcıllığı hansı bәnddә verilmişdir ?

•

ilkin modul, translyator, assembler, әlaqә redaktoru, yüklәnmә modulu,
ilkin modul, translyator, obyekt modul, әlaqә redaktoru, yüklәnmә modulu,
ilkin modul, translyator, obyekt modul, әlaqә redaktoru, supervizor, nüvә,
ilkin modul, translyator, obyekt modul, supervizor, yüklәnmә modulu,
ilkin modul, assembler, obyekt modul, әlaqә redaktoru, yüklәnmә modulu,

655 Generatorun giriş dili hansıdır ?

•

proqramlaşdırma dili
makrokod
simvolik kodlaşdırma dili
proseduroriyentasiyalı dil
problemoriyentasiyalı dil

656 Kompilyatorun giriş dili hansıdır ?

•

proqramlaşdırma dili
problemoriyentasiyalı dil
proseduroriyentasiyalı dil
makrokod
simvolik kodlaşdırma dili

657 Makrossemblerin giriş dili hansıdır ?

•

makrokod
makrodil
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dili
avtokod
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simvolik kodlaşdırma dili

658 Assemblerin giriş dili hansıdır ?

•

yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dili
mnemokod
makrokod
simvolik kodlaşdırma dili
avtokod

659 Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

•

redaktorlar
generatorlar
interpretator
addımlı kompilyator
preprosessorlar

660 Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

•

redaktorlar
makroassemblerlәr
interpretator
addımlı kompilyator
preprosessorlar

661 Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

•

redaktorlar
assemblerlәr
interpretator
addımlı kompilyator
preprosessorlar

662 Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

•

redaktorlar
kompilyatorlar
interpretator
addımlı kompilyator
preprosessorlar

663 Hansı translyator interpretator adlanır ?

•

proqramın translyasiyası vә yerinә yetmәsi proseslәri arasında zaman fasilәsinin olması imkanı olan translyatora
proqramın translyasiyası vә yerinә yetmәsi proseslәri arasında zaman fasi]
proseduroriyentasiyalı dildә yazılmış proqramı maşın dilinә çevirәn proq
) problemoriyentasiyalı dildә yazılmış proqramı maşın dilinә çevirәn proq
hәr hansı bir giriş dilindә yazılmış ixtiyari mәtni assembler dilinә çevirәn

664 Hansı translyator kompilyator adlanır ?

•

problemoriyentasiyalı dildә yazılmış proqramı maşın dilinә çevirәn proq
proqramın translyasiyası vә yerinә yetmәsi proseslәri arasında zaman fasi
hәr hansı bir giriş dilindә yazılmış ixtiyari mәtni assembler dilinә çevirәn
proseduroriyentasiyalı dildә yazılmış proqramı maşın dilinә çevirәn proq
proqramın translyasiyası vә yerinә yetmәsi proseslәri arasında zaman fasilәsinin olması imkanı olan translyatora

665 İş reliminә görә translyatorlar hansı qruplara bölünürlәr ?
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•

redaktorlar, interpretatorlar
[yeni cpreprosessorlar, interpretatorlaravab]
kompilyatorlar, intrpretatorlar
interpretatorlar, assemblerlәr
addımlı kompilyatorlar, kompilyatorlar

666 Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorlar hansı qruplara bölünürlәr ?

•

assemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar, interpretatorlar
assemblerlәr, makroassemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar
assemblerlәr, makroassemblerlәr, generatorlar, interpretatorlar
kompilyatorlar, generatorlar, assemblerlәr, redaktorlar ]
makroassemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar, interpretatorlar

667 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin belә sinifi var.

•

ekspertöyrәdәn tәtbiqi proqramlar paketlәri
lokal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
korporativ şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
axtarışsorğu tәtbiqi proqramlar paketlәri
qlobal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri

668 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin belә sinifi var.

•

ekspertöyrәdәn tәtbiqi proqramlar paketlәri
axtarışsorğu tәtbiqi proqramlar paketlәri
problemoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
lokal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
korporativ şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri

669 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin belә sinifi var.

•

lokal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
metodoriyentasiyalı tәtbiqi proqramlar paketlәri
ekspertöyrәdәn tәtbiqi proqramlar paketlәri
axtarışsorğu tәtbiqi proqramlar paketlәri
korporativ şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri

670 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin belә sinifi var.

•

ekspertöyrәdәn tәtbiqi proqramlar paketlәri
ümumi tәyinatlı tәtbiqi proqramlar paketlәri
lokal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
korporativ şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
axtarışsorğu tәtbiqi proqramlar paketlәri

671 Tәtbiqi proqramlar paketlәri yaradılarkәn modul analizi mәrhәlәsi kim tәrәfindәn aparılır ?

•

tәtbiqi proqramlar paketlәri yaradılması prosesindә belә mәrhәlә yoxdur.
tәtbiq sahәsinin mütәxәssisi tәrәfindәn
riyaziyyatçı tәrәfindәn
proqramçı tәrәfindәn
statistik tәrәfindәn

672 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin yaradılması mәrhәlәlәrindәn biri belә adlanır.

•

öyrәnmә mәrhәlәsi
modul analizi mәrhәlәsi
aksiomlaşdırma mәrhәlәsi
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statistika mәrhәlәsi
mütәxәssislәrin seçilmәsi mәrhәlәsi

673 Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin belә sinifii var.

•

lokal şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri
hesablama prosesinin tәşkili tәtbiqi proqramlar paketlәri
ekspertöyrәdәn tәtbiqi proqramlar paketlәri
axtarışsorğu tәtbiqi proqramlar paketlәri
korporativ şәbәkәlәrin tәtbiqi proqramlar paketlәri

674 SPORA instrumental kompleksinin tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün istifadә olunan DEKART
dilinin әsas anlayışı nәdir ?

•

ekvivalentlik
eynilik
aksiom
münasibәt
bәrabәrlik

675 RAZMEŞENİYE kompleksi vasitәsi ilә hәll olunan mәsәlәlәr hansı dildә şәrh olunurlar ?

•

PASCAL dilindә
rus dili sözlәrinin mәhdud altçoxluğu hesab olunan dildә
rus dilindә
DEKART dilindә
Sİ++ dilindә

676 MARS instrumental kompleksinin giriş dili hansı bәnddә verilmişdir ?

•

PASCAL
Sİ++
REF
YASİO
DEKART

677 MARS instrumental kompleksinin tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün hansı üsuldan istifadә olunur ?

•

aksiomatik modeldәn
yüklü qrafdan
marşrut qrafından
hesablama sxemindәn
hesablama qraflarından

678 FİXAR instrumental kompleksinin tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün hansı üsuldan istifadә olunur
?

•

aksiomatik modeldәn
hesablama modelindәn
marşrut qrafından
hesablama sxemindәn
hesablama qraflarından

679 SİRİUS instrumental kompleksinin tәtbiq sahәsinin modelinin tәsviri üçün hansı üsuldan istifadә olunur
?
marşrut qrafından
hesablama sxemindәn
hesablama qraflarından
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•

aksiomatik modeldәn
hesablama modelindәn

680 SATURN kompleksinin giriş dilinin digәr proqramlaşdırma sistemlәrinin giriş dillәrindәn fәrqli
xüsusiyyәti.

•

giriş dilinin sintaksisinin sintaktik diaqramlar vasitәsi ilә şәrh olunması
giriş dilindә prosedur vә qeyri prosedur konstruksiyaların olması
giriş dilindә tәbii dilin vasitәlәrindәn istifadә olunması
giriş dilinin sintaksisinin BNF vasitәsi ilә şәrh olunması
giriş dilinin semantikasının BNF vasitәsi ilә şәrh olunması

681 PRİZ instrumental kompleksindә UTOPİST dili tәtbiqi proqramlar paketlәri nin tәtbiq sahәsinin
modelini şәrh etmәkdәn әlavә daha nә mәqsәdlә istifadә olunur?

•

sistemdә hәll olunan mәsәlәlәrin nәticәlәrini istifadәçiyә tәqdim etmәkçün
sistemdә hәll olunacaq mәsәlәlәrin şәrtlәrini şәrh etmәk üçün
sistemin giriş verilәnlәrini şәrh etmәk üçün
sistemin administratoru ilә әlaqә yaratmaq üçün
sistemin altsistemlәri ilә әlaqә yaratmaq üçün

682 PRİZ instrumental kompleksindә tәtbiqi proqramlar paketlәrinin tәtbiq sahәsinin modelini şәrh etmәk
üçün yaradılan dil hansıdır ?

•

YASİO
UTOPİST
PASCAL
Sİ++
DEKART

683 Yaradılması üsulundan asılı olmayaraq tәtbiqi proqramlar paketlәrinin hansı giriş dillәrini bir birindәn
fәrqlәndirirlәr ?

•

proseduroriyentasiyalı dillәr, problemoriyentasiyalı dillәr
asılı olmayan dillәr, hәr hansı baza dilinә daxil edilmiş dillәr
maşından asılı dillәr, maşından asılı olmayan dillәr
simvolik kodlaşdırma dillәri, assemblerlәr
tәbii dillәr, süni dillәr

684 Potensial bilik mәnbәlәri hesab olunurlar:

•

ekspertkriminalistlәr, kitablar, verilәnlәr bankları, tәdqiqat hesabatları, istifadәçilәrin öz xüsusi tәcrübәlәri
ekspertinsanlar, kitablar, verilәnlәr bazaları, tәdqiqat hesabatları, istifadәçilәrin öz xüsusi tәcrübәlәri
ekspertinsanlar, adapterlәr, verilәnlәr bazaları, tәdqiqat hesabatları, istifadәçilәrin öz xüsusi tәcrübәlәri
ekspertinsanlar, kitablar, verilәnlәr bazaları, skanerlәr, istifadәçilәrin öz xüsusi tәcrübәlәri
eksperthәkimlәr, kitablar, verilәnlәr bazaları, tәdqiqat hesabatları, istifadәçilәrin öz xüsusi tәcrübәlәri

685 Müasir ekspert sistemlәrdә biliklәrin әldә olunması dedikdә nә başa düşülür ?

•

hәr hansı bir bilik mәnbәyindәn biliklәrin toplanması, ötürülmәsi vә arxivlәşdirilmәsi başa düşülür
hәr hansı bir bilik mәnbәyindәn biliklәrin toplanması, ötürülmәsi vә müәyyәn problemlәrin hәlli üçün çevrilmәsi
başa düşülür
hәr hansı bir bilik mәnbәyindәn biliklәrin toplanması, ötürülmәsi vә kompüterin yaddaşında saxlanılması başa
düşülür
hәr hansı bir bilik mәnbәyindәn biliklәrin toplanması, ötürülmәsi vә fayllar şәklindә kataloqda saxlanılması başa
düşülür
hәr hansı bir bilik mәnbәyindәn biliklәrin toplanması, ötürülmәsi vә digәr sistemlәrә ötürülmәsi başa düşülür

686 Müasir ekspert sistemlәrin әsas komponentlәrindәn biri belә adlanır 
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•

interpretator
nәticәlәrin tәkmillәşdirilmәsi vә biliklәrin “tәmizlәnmәsi” altsistemi
tәtbiq sahәsinin modeli
kompilyator
planlaşdırıcı

687 Müasir ekspert sistemlәrin әsas komponentlәrindәn biri belә adlanır 

•

interpretator
izahlar altsistemi
tәtbiq sahәsinin modeli
kompilyator
planlaşdırıcı

688 Müasir ekspert sistemlәrin әsas komponentlәrindәn biri olan elanlar lövhәsi daha necә adlanır ?

•

işçi yaddaş
daimi yaddaş
xarici yaddaş
yarımdaimi yaddaş
operativ yaddaş

689 Müasir ekspert sistemlәrin әsas komponentlәrindәn biri belә adlanır 

•

tәtbiq sahәsinin modeli
interpretator
planlaşdırıcı
kompilyator
istifadәçi interfeysi

690 Müasir ekspert sistemlәrin әsas komponentlәrindәn biri belә adlanır 

•

tәtbiq sahәsinin modeli
kompilyator
elanlar lövhәsi
interpretator
planlaşdırıcı

691 Müasir ekspert sistemlәrin әsas komponentlәrindәn biri belә adlanır:

•

interpretator
nәticә maşını
tәtbiq sahәsinin modeli
kompilyator
planlaşdırıcı

692 Müasir ekspert sistemlәrin әsas komponentlәrindәn biri belә adlanır :

•

tәtbiq sahәsinin modeli
biliklәr bazası
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
planlaşdırıcı
kompilyator

693 Müasir ekspert sistemlәrin әsas komponentlәrindәn biri belә adlanır :

•

tәtbiq sahәsinin modeli
biliklәrin әldә olunması altsistemi
mәsәlәnin daxili dildәki şәrhi
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planlaşdırıcı
ilkin verilәnlәr

694 Ekspert sistemlәr vasitәsi ilә hәll olunan mәsәlәlәrin belә sinfi vardır:

•

profilaktika
lahiyәlәndirmә
çeşidlәnmә
uzlaşdırma
neytrallaşdırma

695 Ekspert sistemlәr vasitәsi ilә hәll olunan mәsәlәlәrin belә sinfi vardır:

•

profilaktika
planlaşdırma
çeşidlәnmә
uzlaşdırma
neytrallaşdırma

696 Ekspert sistemlәr vasitәsi ilә hәll olunan mәsәlәlәrin belә sinfi vardır:

•

neytrallaşdırma
profilaktika
çeşidlәnmә
proqnozlaşdırma
uzlaşdırma

697 Nәticә maşınının әsas elementlәri hansılardır ?

•

interpretator vә addımlı kompilyator
interpretator vә planlaşdırıcı
interpretator vә kompilyator
kompilyator vә planlaşdırıcı
interpretator vә translyator

698 Nәticә maşını daha necә adlanır ?

•

toplayıcı interpretator
addımlı interpretator
qaydalar interpretatoru
qaydalar srtukturu
növbәlәr strukturu

699 Nәticә maşını daha necә adlanır ?

•

toplayıcı struktur
idarәedici struktur
qaydalar srtukturu
növbәlәr strukturu
paylayıcı struktur

700 Nәticә maşını ekspert sistemin nәyi hesab olunur ?

•

“cani”
“gözlәri”
“mәdәsi”
“ürәyi”
“beyni”
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