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1619_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1619 Verilәnlәr bazaları sistemlәri
1 Tranzaksiyalar jurnalı – bu:

•

icra edilәn server әlavәlәrinin miqdarını optimallaşdırır
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayır
verilәnlәri sistemin bütün qalan qovşaqlarına köçürür
İxtiyari aparat vә ya proqram qәzalarından sonra VBnin razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
sistemdә sorğuları dinamik bölüşdürür

2 Bәrpa vasitәlәri – bu:

•

icra edilәn server әlavәlәrinin miqdarını optimallaşdırır
İxtiyari aparat vә ya proqram qәzalarından sonra VBnin razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
verilәnlәri sistemin bütün qalan qovşaqlarına köçürür
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayır
sistemdә sorğuları dinamik bölüşdürür

3 Bitmәyәn tranzaksiyaların qayıtması – bu:

•

doğru cavab yoxdur
qәzadan sora bәrpa prosesinin mexanizmidir
qәzadan sonra verilәnlәrin replikatorla e`malı mexanizmidir
qәzadan sonra surәtlәşdirmә mexanizmidir
qәzadan sonra verilәnlәrin tranzaksiya monitoru ilә e`malı mexanizmidir

4 VBnin son razılaşdırılmış vәziyyәti bәrpa edilir – bu:

•

doğru cavab yoxdur
qәzadan sonra bәrpanın ümumi prinsipidir
Qәzadan sonra verilәnlәrin replikatorla e`malı prinsiplәrindәn biridir
qәzadan sonra surәtlәşdirmә prinsiplәrindәn biridir
qәzadan sonra verilәnlәrin tranzaksiya monitoru ilә e`malı prinsiplәrindәn biridir

5 Qeyd olunmayan tranzaksiyaların nәticәlәri VBdә olmamalıdır – bu:

•

doğru cavab yoxdur
qәzadan sonra bәrpa prinsiplәrindәn biridir
Qәzadan sonra verilәnlәrin replikatorla e`malı prinsiplәrindәn biridir
qәzadan sonra surәtlәşdirmә prinsiplәrindәn biridir
qәzadan sonra verilәnlәrin tranzaksiya monitoru ilә e`malı prinsiplәrindәn biridir

6 Qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icra nәticәlәri VBdә mövcud olmalıdır – bu:

•

doğru cavab yoxdur
qәzadan sonra bәrpa prinsiplәrindәn biridir
Qәzadan sonra verilәnlәrin replikatorla e`malı prinsiplәrindәn biridir
qәzadan sonra surәtlәşdirmә prinsiplәrindәn biridir
qәzadan sonra verilәnlәrin tranzaksiya monitoru ilә e`malı prinsiplәrindәn biridir

7 VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayır:

•

doğru cavab yoxdur
tranzaksiyalar jurnalı
verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi serveri
surәtlәşdirmә texnologiyası
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tranzaksiya monitoru

8 İxtiyari aparat vә ya proqram qәzalarından sonra VBnin razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir:

•

doğru cavab yoxdur
bәrpa vasitәlәri
verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi serveri
surәtlәşdirmә texnologiyası
tranzaksiya monitoru

9 istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarından gizli qalır vә VBnin avtomatik olaraq razılaşdırılmış vәziyyәtdә
saxlanmasını tәmin edir

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi prosesi
qәzadan sonra bәrpa vasitәlәri
tranzaksiyalar jurnalı
tranzaksiya monitoru

10 әgәr sistemdә verilәnlәrin daimi identikliyinә ehtiyac yoxdursa, onda o, yeniliklәri toplayır vә lazımi vaxt
anlarında onları başqa qovşaqlara köçürür

•

doğru cavab yoxdur
replikator
qәzadan sonra bәrpa vasitәlәri
tranzaksiyalar jurnalı
tranzaksiya monitoru

11 surәtlәşdirmә variantlarından biri

•

replikator
sür`әtli yenilәnmә sxemi
qәzadan sonra bәrpa vasitәsi
tranzaksiyalar jurnalı
tranzaksiya monitoru

12 surәtlәşdirmә variantlarından biri

•

replikator
tam yenilәnmә sxemi
qәzadan sonra bәrpa vasitәsi
tranzaksiyalar jurnalı
tranzaksiya monitoru

13 surәtlәşdirilәn verilәnlәrdә ixtiyari dәyişiklik zamanı, onları sistemin qalan qovşaqlarına köçürür

•

doğru cavab yoxdur
replikator
qәzadan sonra bәrpa vasitәsi
tranzaksiyalar jurnalı
tranzaksiya monitoru

14 verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi serverinin – VBİSnin xüsusi modulu

•

doğru cavab yoxdur
replikator
qәzadan sonra bәrpa vasitәsidir
tranzaksiyalar jurnalıdır
tranzaksiya monitorudur
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15 ilkin VBdәki dәyişikliklәrin, paylanmış sistemin müxtәlif qovşaqlarına malik olan bazalara köçürülmәsi
prosesini belә adlandırırlar

•

doğru cavab yoxdur
surәtlәşdirmә
qәzadan sonra bәrpa vasitәsidir
tranzaksiyalar jurnalıdır
tranzaksiya monitorudur

16 İxtiyari tranzaksiya lokal icra edildiyinә görә qeyd etmә prosedurasına ehtiyac yoxdur – bu:

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi texnologiyasıdır
qәzadan sonra bәrpa vasitәsidir
tranzaksiyalar jurnalıdır
tranzaksiya monitorudur

17 edilmiş dәyişikliklәrin köçürülmәsi yolu ilә bir neçә VBdә informasiyaların razılaşdırılmış vәziyyәtinin
avtomatik saxlanması – bu:

•

doğru cavab yoxdur
surәtlәşdirmә vasitәsidir
qәzadan sonra bәrpa vasitәsidir
tranzaksiyalar jurnalıdır
tranzaksiya monitorudur

18 Hesablama sisteminin bütün qovşaqlarında VBnin öz surәti yerlәşdirilmәlidir

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi texnologiyasıdır
qәzadan sonra bәrpa vasitәsidir
tranzaksiyalar jurnalıdır
tranzaksiya monitorudur

19 Verilәnlәrin paylanmasından imtina edilmәsi – bu:

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi texnologiyasıdır
qәzadan sonra bәrpa vasitәsidir
tranzaksiyalar jurnalıdır
tranzaksiya monitorudur

20 Surәtlәşdirmә texnologiyasının nöqsanlarından biri

•

doğru cavab yoxdur
dәyişikliklәrin köçürülmәsi zaman,ı hesablama sisteminin qovşaqlarında VBnin razılaşdırılmayan surәtlәri yarana
bilәr ki, nәticәdә müxtәlif qovşaqların istifadәçilәri eyni sorğuya müxtәlif cavab ala bilәr
sistemdә mövcud olan bütün informasiyalar qovşaqlar arasında ötürülür, verilәnlәrә müraciәt sür`әti azalır
bütün sorğular mәrkәzi VBİSdә e`mal edildiyinә görә trafik artır
qovşaqlar arasında әlaqәnin kәsilmәsi bütün qovşaqlarda verilәnlәrin e`malını dayandırır

21 Surәtlәşdirmә texnologiyasının nöqsanlarından biri

•

doğru cavab yoxdur
müxtәlif qovşaqlarda eyni verilәnlәrin eyni anda yenilәnmәsi zamanı meydana çıxan konfliktlәrin tam aradan
qaldırılmaması
sistemdә mövcud olan bütün informasiyalar qovşaqlar arasında ötürülür, verilәnlәrә müraciәt sür`әti azalır
bütün sorğular mәrkәzi VBİSdә e`mal edildiyinә görә trafik artır
qovşaqlar arasında әlaqәnin kәsilmәsi bütün qovşaqlarda verilәnlәrin e`malını dayandırır
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22 Surәtlәşdirmә texnologiyasının üstünlüklәrindәn biri

•

doğru cavab yoxdur
qovşaqlar arasında әlaqәnin kәsilmәsi verilәnlәrin e`malını dayandırmır
dәyişikliklәrin hesablama sistemi qovşaqlarında daşınması zamanı VBnin razılaşdırılmayan surәtlәri yarana
bilmәz
müxtәlif qovşaqlarda eyni verilәnlәrin eyni anda yenilәnmәsi zamanı meydana çıxan konfliktlәr tam aradan qalxır
paylanmış VBnin müxtәlif qovşaqlarının istifadәçilәri eyni sorğuya müxtәlif cavab ala bilmәz

23 Surәtlәşdirmә texnologiyasının üstünlüklәrindәn biri

•

doğru cavab yoxdur
başqa qovşaqlara ancaq verilәnlәrdәki dәyişikliklәr ötürülür, verilәnlәrә müraciәt sür`әti artır
dәyişikliklәrin hesablama sistemi qovşaqlarında daşınması zamanı VBnin razılaşdırılmayan surәtlәri yarana
bilmәz
müxtәlif qovşaqlarda eyni verilәnlәrin eyni anda yenilәnmәsi zamanı meydana çıxan konfliktlәr tam aradan qalxır
paylanmış VBnin müxtәlif qovşaqlarının istifadәçilәri eyni sorğuya müxtәlif cavab ala bilmәz

24 Surәtlәşdirmә texnologiyasının üstünlüklәrindәn biri

•

bütün sorğular lokal VBİSdә e`mal edildiyinә görә trafik azalır
paylanmış VBnin müxtәlif qovşaqlarının istifadәçilәri eyni sorğuya müxtәlif cavab ala bilmәz
doğru cavab yoxdur
müxtәlif qovşaqlarda eyni verilәnlәrin eyni anda yenilәnmәsi zamanı meydana çıxan konfliktlәr tam aradan qalxır
dәyişikliklәrin hesablama sistemi qovşaqlarında daşınması zamanı VBnin razılaşdırılmayan surәtlәri yarana
bilmәz

25 Verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi prosesi

•

qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır
istifadәçilәrin tәtbiqi proqramlarından gizli qalır vә VBnin avtomatik olaraq razılaşdırılmış vәziyyәtdә
saxlanmasını tәmin edir

26 Replikator

•

VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
әgәr sistemdә verilәnlәrin daimi identikliyinә ehtiyac yoxdursa, onda o, yeniliklәri toplayır vә lazımi vaxt
anlarında onları başqa qovşaqlara köçürür
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır

27 Sür`әtli yenilәnmә sxemi

•

VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
surәtlәşdirmә variantlarından biridir
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır

28 Tam yenilәnmә ilә sxem:

•

qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır
surәtlәşdirmә variantlarından biridir
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29 Replikator:

•

surәtlәşdirilәn verilәnlәrdә ixtiyari dәyişiklik zamanı, onları sistemin qalan qovşaqlarına köçürür
VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır
qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir

30 Replikator:

•

qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi serverinin – VBİSnin xüsusi modulu

31 Surәtlәşdirmә:

•

VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
ilkin VBdәki dәyişikliklәrin, paylanmış sistemin müxtәlif qovşaqlarına malik olan bazalara köçürülmәsi prosesini
belә adlandırırlar
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır

32 Verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi texnologiyasında:

•

qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır
ixtiyari tranzaksiya lokal icra olunduğuna görә qeyd etmә prosedurasına ehtiyac yoxdur

33 Surәtlәşdirmә vasitәlәri:

•

VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
edilmiş dәyişikliklәrin köçürülmәsi yolu ilә bir neçә VBdә informasiyaların razılaşdırılmış vәziyyәtinin
avtomatik saxlanması
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır

34 Surәtlәşdirmә texnologiyası:

•

hesablama sisteminin bütün qovşaqlarında VBnin öz surәtinin mövcudluğunu nәzәrdә tutur
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir
VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır
qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır

35 Verilәnlәrin surәtlәşdirilmәsi texnologiyası:

•

qәzaya qәdәr qeyd olunmuş tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmalıdır
verilәnlәrin paylanmasından imtina edilmәsini nәzәrdә tutur
VBnin qәzaya qәdәrki son razılaşdırılmış vәziyyәtini bәrpa edir
qәzaya qәdәr qeyd olunmamış tranzaksiyaların icrası nәticәlәri, bәrpa olunmuş VBdә mövcud olmamalıdır
VBdә dәyişikliklәri tәsvir edәn yazılar ardıcıllığını saxlayan tranzaksiyalar ardıcıllığını istifadә edir

36 cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma
düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir – bu:
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•

vkladkadır
siyahılı sahәdir
әmr düymәlәridir
siyahıdır
bayraqcıqdır(flajokdur)

37 Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir – bu:

•

vkladkadır
siyahılı sahәdir
әmr düymәlәridir
siyahıdır
bayraqcıqdır(flajokdur)

38 Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri
saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir –
bu:

•

vkladkadır
siyahılı sahәdir
әmr düymәlәridir
siyahıdır
bayraqcıqdır(flajokdur)

39 cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, seçmәyә
imkan verir – bu:

•

vkladkadır
siyahıdır
әmr düymәlәridir
ceviricidir
bayraqcıqdır(flajokdur)

40 Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, seçmәyә imkan
verir – bu:

•

vkladkadır
siyahıdır
әmr düymәlәridir
ceviricidir
bayraqcıqdır(flajokdur)

41 Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsinin qiymәtlәrini
saxlayır vә verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan verir – bu:

•

vkladkadır
siyahıdır
әmr düymәlәridir
ceviricidir
bayraqcıqdır(flajokdur)

42 iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr – bu:

•

siyahıdır
әmr düymәsidir
siyahılı sahәdir
baraqcıqdır (flajkidir)
çeviricidir
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43 İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr – bu:

•

vkladkadır
çeviricidir
siyahılı sahәdir
siyahıdır
әmr düymәlәridir

44 “Elementlәr paneli”nin hansı elementi xarici obyektlәrin yerlәşdirilmәsinә xidmәt edir?

•

vkladka
OLE obyekt sahәsi
sahә
yazılış
obyektin seçilmәsi

45 aşağıdakıların hansı ancaq formanın quruluş elementidir?

•

qeydlәr
doğru cavab yoxdur
kolontitul
başlıq
verilәnlәr sahәsi

46 “Konstruktor” rejimindә formanın idarәetmә elementlәri altında yerlәşәn fon şәkli necә adlanır?

•

formanın işçi sahәsini saxlayır
formanın işçi sahәsinin ölçüsünü göstırir
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsini saxlayır
elementlәr panelini saxlayır
әlaqәli sahәlәri saxlayır

47 Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi necә adlanır?

•

formanın işçi sahәsi
birlәşmiş yazı
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
yazılar paneli

48 Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi
necә adlanır?

•

formanın işçi sahәsi
әlaqәdar sahә
alәtlәr paneli
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
verilәnlәr paneli

49 Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar necә adlandırılır?

•

әlaqәlәr
idarәetmә elementlәri
elementlәr paneli
verilәnlәr
sahә

50 Formanın quruluş elementlәrindәn biri:
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•

formanın işçi sahәsi
qeydlәr sahәsi
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
alәtlәr paneli
әlaqәli sahәlәr

51 Formanın quruluş elementlәrindәn biri:

•

formanın işçi sahәsi
“Başlıq” bölmәsi
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
alәtlәr paneli
әlaqәli sahәlәr

52 Formanın quruluş elementlәrindәn biri:

•

formanın işçi sahәsi
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
alәtlәr paneli
әlaqәli sahәlәr

53 Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt necә adlanır

•

formanın işçi sahәsi
alәtlәr paneli
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
әlaqәli sahәlәr

54 aşağıdakıların hansı sәhifә nömrәlәrinin çapı üçün ictifadә edilә bilәr?

•

qeydlәr
kolontitul
doğru cavab yoxdur
başlıq
verilәnlәr sahәsi

55 aşağıdakıların hansı hesabatın alt başlıqlarının çapı üçün istifadә edilir?

•

başlıq
qeydlәr
yuxarı kolontitul
verilәnlәr sahәsi
doğru cavab yoxdur

56 aşağıdakıların hansı ancaq hesabatın quruluş elementidir?

•

qeydlәr
kolontitul
doğru cavab yoxdur
başlıq
verilәnlәr sahәsi

57 “Elementlәr paneli”nin hansı elementi formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilir?

•

vkladki
sahә
yazılış
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obyektin seçilmәsi
siyahı

58 “Elementlәr paneli”nin hansı elementi formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilir?

•

vkladki
sahә
yazılış
obyektin seçilmәsi
siyahı

59 “Elementlәr paneli”nin hansı elementi “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә
edilir?

•

vkladki
obyektin seçilmәsi
sahә
yazılış
siyahı

60 “Elementlәr paneli”nin hansı elementi forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilir?

•

vkladki
yazılış
sahә
obyektin seçilmәsi
siyahı

61 Nümunә üzrә sorğu blankının “çeşidlәmә” sәtri necә doldurulur?

•

uyğun sahәyә lazımi kriteriyanı yazırlar
açılan siyahı düymәlәrinin kömәyilә
cәdvәlin yuxarı hissәsindәki cәdvәllәrdәn sahә adlarının daşınması
sahәnin daşınması zamanı avtomatik
uyğun bayraqcığı çevirmәklә

62 Nümunә üzrә sorğu blankının “cәdvәlin adı” sәtri necә doldurulur?

•

uyğun sahәyә lazımi kriteriyanı yazırlar
sahәnin daşınması zamanı avtomatik
açılan siyahı düymәlәrinin kömәyilә
cәdvәlin yuxarı hissәsindәki cәdvәllәrdәn sahә adlarının daşınması
uyğun bayraqcığı çevirmәklә

63 Nümunә üzrә sorğu blankının “sahә” sәtri necә doldurulur?

•

uyğun sahәyә lazımi kriteriyanı yazırlar
cәdvәlin yuxarı hissәsindәki cәdvәllәrdәn sahә adlarının daşınması
açılan siyahı düymәlәrinin kömәyilә
sahәnin daşınması zamanı avtomatik
uyğun bayraqcığı çevirmәklә

64 sahә, cәdvәlin adı, çeşidlәmә, ekrana çıxarma, seçim şәrti – bu:

•

“verilәnlәr bazası” pәncәrәsinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәridir
“Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalardır
Nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı panelinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının elementlәridir
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65 nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

•

cәdvәllәr vә sorğular
sahә, cәdvәlin adı, çeşidlәmә, ekrana çıxarma, seçim şәrti
cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı vә soğunun quruluşu

66 bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı vә soğunun quruluşu – bu:

•

“verilәnlәr bazası” pәncәrәsinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı panelinin elementlәridir
“Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalardır

67 soğunun quruluşu – bu:

•

“verilәnlәr bazası” pәncәrәsinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәridir
“Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalardır
Nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı panelinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının elementlәridir

68 bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı – bu:

•

“verilәnlәr bazası” pәncәrәsinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı panelinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәridir
“Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalardır
Nümunә üzrә sorğu blankının elementlәridir

69 cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular – bu:

•

“verilәnlәr bazası” pәncәrәsinin elementlәridir
“Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalardır
Nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı panelinin elementlәridir
Nümunә üzrә sorğu blankının elementlәridir

70 Nümunә üzrә sorğu blankının elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

•

cәdvәllәr vә sorğular
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı vә soğunun quruluşu
soğunun quruluşu
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı
cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular

71 Nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

•

cәdvәllәr vә sorğular
soğunun quruluşu
cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı vә soğunun quruluşu

72 Nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı panelinin elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?
cәdvәllәr vә sorğular

•
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•

bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı
soğunun quruluşu
cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı vә soğunun quruluşu

73 “Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalar hansı bәnddә verilmişdir?

•

cәdvәllәr vә sorğular
cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular
soğunun quruluşu
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı
bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı vә soğunun quruluşu

74 Hansı sorğunun yaradılması zamanı yazıların qabaqcadan qruplaşdırılması tәlәb olunur?

•

dәyişiklik sorğusu
yekun sorğusu
hesblama sorğusu
seçmә sorğusu
parametrli sorğu

75 Hesablama üçün formula nümunә üzrә sorğu blankının hansı mövqesinә daxil edilir?

•

“sahә” sәtrinә
SHİFT+F2 düymәlәri ilә açılan daxiletmә sahәsinә
“çeşidlәmә” sәtrinә
“seçim şәrti” sәtrinә
“ekrana çıxış” sәtrinә

76 Hesablama üçün formula nümunә üzrә sorğu blankının hansı mövqesinә daxil edilir?

•

“sahә” sәtrinә
“seçim şәrti” sәtrinә
“çeşidlәmә” sәtrinә
sütunların birindә sahәnin adı әvәzinә
“ekrana çıxış” sәtrinә

77 LIKE[…] әmri nümunә üzrә sorğu blankının hansı sәtrinә daxil edilir?

•

“ekrana çıxış”
“seçim şәrti”
“çeşidlәmә”
“cәdvәlin adı”
“sahә”

78 “Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalar hansı bәnddә verilmişdir?

•

cәdvәllәr, sorğular, hesabatlar
cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular
cәdvәllәr
sorğular
cәdvәllәr vә sorğular

79 Sorğu üçün baza cәdvәllәrinin seçilmәsi hansı pәncәrәdә hәyata keçirilir?

•

seçmә sorğusu
cәdvәl әlavә edilmәsi
yeni sorğu
verilәnlәr bazası
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sorğu blankı

80 Bazaya sorğunun yaradılması hansı pәncәrәdә başlayır?

•

sorğu blankı
cәdvәl әlavә edilmәsi
yeni sorğu
seçmә sorğusu
verilәnlәr bazası

81 müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni
cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir – bu:

•

seçmә sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
parametrli sorğudur
yekun sorğusudur

82 sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir – bu:

•

dәyişiklik sorğusudur
yekun sorğusudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
parametrli sorğudur
seçmә sorğusudur

83 sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir – bu:

•

dәyişiklik sorğusudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
seçmә sorğusudur
parametrli sorğudur
yekun sorğusudur

84 sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir – bu:

•

dәyişiklik sorğusudur
parametrli sorğudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
seçmә sorğusudur
yekun sorğusudur

85 sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir – bu:

•

dәyişiklik sorğusudur
seçmә sorğusudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
parametrli sorğudur
yekun sorğusudur

86 VB sütunu (sahәsi) necә gizlәdilir?

•

sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
ayrılmış sütunun kontekst menyusunun әmrlәrinin kömәyilә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
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87 VB sütununun kontekst menyusu necә açılır?

•

cәdvәl markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә

88 cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә genişlәndirirlәr?

•

sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu zaman ikiqat qeyd edirlәr
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә

89 cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә genişlәndirirlәr?

•

sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu zaman daşıma yolu ilә sәrhәdi
dәyişmәk olar
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә

90 cәdvәlin markeri – bu:

•

cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә bütün cәdvәl ilә әmәliyyat
aparmağa imkan verәn kontekst menyunu açan düymәdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan
düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur

91 cәdvәlin markeri – bu:

•

cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan
düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur

92 yazının kontekst menyusu – bu:

•

cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan
düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir

93 yazı markeri – bu:

•

cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan
düymәdir
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vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir

94 keçid düymәlәri – bu:

•

cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan
düymәdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur

95 yazıların nömrәsi sahәsi – bu:

•

cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan
düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur

96 Cәdvәl – bu:

•

proqram prosedurasıdır
olmaması VBnin olmaması ilә eyni olan әsas VB obyektidir
bazaya yeni informasiyalar daxil etmәyә kömәk edәn obyektdir
VB informasiyalarının emalı üçün nәzәrdә tutulan quruluşdur
makroәmrdir

97 cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә bütün cәdvәl ilә әmәliyyat
aparmağa imkan verәn kontekst menyunu açan düymә necә adlanır?

•

yazıların nömrәsi sahәsi
cәdvәlin markeri
yazı markeri
keçid düymәlәri
yazının kontekst menyusu

98 cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymә necә
adlanır?

•

yazıların nömrәsi sahәsi
cәdvәlin markeri
yazı markeri
keçid düymәlәri
yazının kontekst menyusu

99 Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyu necә adlanır?

•

cәdvәlin markeri
yazının kontekst menyusu
yazı markeri
keçid düymәlәri
yazıların nömrәsi sahәsi

100 Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün
hazırlayan düymә necә adlanır?

•

cәdvәlin markeri
yazı markeri
yazıların nömrәsi sahәsi
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keçid düymәlәri
yazının kontekst menyusu

101 vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәr necә adlanır?

•

cәdvәlin markeri
keçid düymәlәri
yazı markeri
yazıların nömrәsi sahәsi
yazının kontekst menyusu

102 cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtri necә adlanır?

•

cәdvәlin markeri
yazıların nömrәsi sahәsi
yazı markeri
keçid düymәlәri
yazının kontekst menyusu

103 Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә
xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimi necә adlandırılır?

•

cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
konstruktor rejimi
cәdvәl rejimi
cәdvәlin importu

104 Cәdvәlin yaradılmasının, nisbәtәn universal әl üsulu hesab edilәn rejimi necә adlanır?

•

cәdvәlin importu
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
konstruktor rejimi
cәdvәl rejimi

105 cәdvәlin yaradılmasının, hәmin anda informasiya doldurmağa imkan verәn yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimi necә adlanır?

•

konstruktor rejimi
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәl rejimi
cәdvәlin importu

106 cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın
açılmasına әsaslanan rejimi necә adlanır necә adlanır?

•

cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәllәrlә әlaqә
konstruktor rejimi
cәdvәlin importu
cәdvәl rejimi

107 cәdvәlin yaradilmasının, işin sadәlәşdirilmәsinә xidmәt edәn, terminologiyanı yaxşı bilmәdiyinә görә
tәcrübәsi olmayanların istifadәsi mәslәhәt bilinmәyәn, rejimi necә adlanır?
cәdvәlin importu
cәdvәllәrlә әlaqә
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•

konstruktor rejimi
cәdvәl rejimi
cәdvәl ustası ilә yaratma

108 cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik
qurulması rejimi necә adlandırılır?

•

cәdvәlin importu
konstruktor rejimi
cәdvәl rejimi
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәllәrlә әlaqә

109 cәdvәlin yaradılmasının, әsasәn, tәcrübәli layihәlәndiricilәr üşün nәzәrdә tutulan rejimi necә adlanır?

•

cәdvәlin importu
cәdvәllәrlә әlaqә
konstruktor rejimi
cәdvәl rejimi
cәdvәl ustası ilә yaratma

110 cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı
xatırladan rejimi necә adlanır?

•

cәdvәl ustası ilә yaratma
konstruktor rejimi
cәdvәl rejimi
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәlin importu

111 cәdvәlin, uzaqlaşdırılmış serverdәn, hәm dә natamam import etmәklә yaradılması rejimi necә adlanır?

•

cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәlin importu
konstruktor rejimi
cәdvәl rejimi
cәdvәllәrlә әlaqә

112 cәdvәlin yaradılmasının hansı rejimindә sahәlәrin quruluşu, onların adları, xüsusiyyәtlәri başqa bazadan
daxil ola bilәr?

•

cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
cәdvәlin importu
cәdvәl ustası ilә yaratma

113 cәdvәlin yaradılmasının hansı rejimindә sahәlәrin quruluşu, onların adları, xüsusiyyәtlәri vә bazanın
mәzmunu başqa bazadan daxil ola bilәr?

•

cәdvәllәrlә әlaqә
konstruktor rejimi
cәdvәl rejimi
cәdvәlin importu
cәdvәl ustası ilә yaratma

114 Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması
üsulu necә adlandırılır?
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•

cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
cәdvәlin importu
cәdvәl ustası ilә yaratma

115 VBnin hansı obyekti әsas hesab edilir vә onun olmaması VBnin olmaması demәkdir?

•

formalar
modullar
hesabatlar
cәdvәllәr
sorğular

116 faktiki relevantlıq

•

SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır

117 formal relevantlıq

•

sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır

118 MUK

•

sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır
sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır

119 relevantlıq

•

sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır

120 pertinentlik

•

sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu belә adlanır
sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belә adlanır
SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu belә adlanır
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması belә adlanır
SAS vә ATnin uyğunluğu belә adlanır

121 sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәnaca uyğunluğu necә adlanır?
formal relevantlıq
MUK
relevantlıq

•
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•

faktiki relevantlıq
pertinentlik

122 SAS vә ATnin uyğunluğu necә adlanır?

•

formal relevantlıq
MUK
faktiki relevantlıq
relevantlıq
pertinentlik

123 SAS vә AT arasında mәna yaxınlığı dәrәcәcini müәyyәn edәn qaydalar mәcmusu necә adlanır?

•

faktiki relevantlıq
relevantlıq
pertinentlik
MUK
formal relevantlıq

124 sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması necә adlanır?

•

faktiki relevantlıq
formal relevantlıq
pertinentlik
MUK
relevantlıq

125 sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya tәlabatına uyğun olması necә adlanır?

•

faktiki relevantlıq
relevantlıq
MUK
pertinentlik
formal relevantlıq

126 faktiki relevantlıq – bu:

•

AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur
sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır

127 formal relevantlıq – bu:

•

sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur
informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır

128 MUK – bu:

•

sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır
sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur
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129 SAS – bu:

•

sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır
AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur

130 AT – bu:

•

sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğudur
informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatıdır
verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımıdır
sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatıdır
AT vә SASın mәzmununun uyğunluğudur

131 sәnәdin mәzmununun informasiya sorğusuna mәna uyğunluğu necә adlanır?

•

AT
faktiki relevantlıq
MUK
SAS
formal relevantlıq

132 AT vә SASın mәzmununun uyğunluğu necә adlanır?

•

faktiki relevantlıq
formal relevantlıq
MUK
SAS
AT

133 verilmiş SİASda AT vә SAS arasında yaxınlıq dәrәcәsini müәyyәn edәn qaydalar yığımı necә adlanır?

•

faktiki relevantlıq
MUK
AT
SAS
formal relevantlıq

134 sәnәdlәrin әsas mәnamәzmununun formallaşdırılmış tәqdimatı necә adlanır?

•

SAS
AT
faktiki relevantlıq
formal relevantlıq
MUK

135 informasiya sorğusunun әsas mәnamәzmununun fomallaşdırılmış tәqdimatı necә adlanır?

•

formal relevantlıq
MUK
SAS
faktiki relevantlıq
AT

136 aşağıdakıların hansı informasiya sorğusunu xarakterizә edir?
o, qeyd olunmuş vaxt anında ayrıayrı hissәlәrinin qiymәtlәrinin hәr hansı ardıcıllığı şәklindә tәqdim oluna bilәr

•
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•

o, düzgün formalaşdırılmaya vә hәqiqi ehtiyacı әks etdirmәyә bilәr
onu birqiymәtli ifadә vә tәsvir etmәk mümkün deyil
alınmış informasiyanın tәsiri altında daim dәyişir vә transformasiya olunur
sistemdә informasiya axtarışı zamanı ona baxılmır

137 aşağıdakıların hansı informasiya ehtiyacını xarakterizә edir?

•

o, qeyd olunmuş vaxt anında ayrıayrı hissәlәrinin qiymәtlәrinin hәr hansı ardıcıllığı şәklindә tәqdim oluna bilәr
bütün bәndlәr
onu birqiymәtli ifadә vә tәsvir etmәk mümkün deyil
alınmış informasiyanın tәsiri altında daim dәyişir vә transformasiya olunur
sistemdә informasiya axtarışı zamanı ona baxılmır

138 mәzmunu formalaşdırıldığı qaydada isehlakçının sorğusuna cavab verәn sәnәd necә adlanır?

•

formal sәnәd
relevant sәnәd
istehlak olunan sәnәd
pertinent sәnәd
tәlәb edilәn sәnәd

139 mәzmunu informasiya ehtiyacını ödәyәn sәnәd necә adlanır?

•

faktiki sәnәd
pertinent sәnәd
istehlak olunan sәnәd
relevant sәnәd
tәlәb edilәn sәnәd

140 relevantlıq...

•

doğru cavab yoxdur
sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsidir
praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacıdır

141 pertinentlik...

•

doğru cavab yoxdur
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacıdır
müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsidir
sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır

142 informasiya sorğusu...

•

doğru cavab yoxdur
müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsidir
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacıdır
sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır

143 informasiya tәlabatı...

•

doğru cavab yoxdur
praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacıdır
sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsidir
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sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır

144 sәnәdin mәzmununun formalaşdırıldığı şәkildә informasiya sorğusuna uyğun olması necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
relevantlıq
pertinentlik
informasiya sorğusu
informasiya tәlabatı

145 sәnәdin mәnamәzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olması necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
pertinentlik
informasiya tәlabatı
informasiya sorğusu
relevantlıq

146 müәyyәn vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymәtinin tәbii dildә ifadәsi necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
informasiya sorğusu
pertinentlik
informasiya tәlabatı
relevantlıq

147 praktiki fәaliyyәt prosesindә insanın müәyyәn informasiyaya olan ehtiyacı necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
informasiya tәlabatı
pertinentlik
informasiya sorğusu
relevantlıq

148 SİASda sorğunun icrasının nәticәsi

•

mәzmunmәnası sorğusuya uyğun olan sәnәdlәr mәcmusu istehlakçıya tәqdim edilir
sәnәdlәr mәcmusu istehlakçıya tәqdim edilir
doğru cavab yoxdur
konkret mәlumat vә faktların verilmәsi hәyata keçirilir
konkret mәlumatların (faktların) vә sәnәdlәr mәcmusunun verilmәsi hәyata keçirilir

149 FİASda sorğunun icrası nәticәsindә – bu:

•

doğru cavab yoxdur
konkret mәlumat vә faktların verilmәsi hәyata keçirilir
konkret mәlumatların (faktların) vә sәnәdlәr mәcmusunun verilmәsi hәyata keçirilir
sәnәdlәr mәcmusu istehlakçıya tәqdim edilir
mәzmunmәnası sorğusuya uyğun olan sәnәdlәr mәcmusu istehlakçıya tәqdim edilir

150 konkret mәlumatların (faktların) verilmәsi – bu:

•

doğru cavab yoxdur
FİASın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
SİAS tәrәfindәn tәlәb edilәn informasiyanın verilmәsinin hәyata keçirilmәsi prosesi adlanır
istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sәnәdin axtarış prosedurası adlanır
insanın müәyyәn informasiya tәlabatının tәyini adlanir

151 SİASın informasiya axtarışı – bu:
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•

doğru cavab yoxdur
istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sәnәdin axtarış prosedurası adlanır
FİASın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
SİAS tәrәfindәn tәlәb edilәn informasiyanın verilmәsinin hәyata keçirilmәsi prosesi adlanır
insanın müәyyәn informasiya tәlabatının tәyini adlanir

152 SİASın әsas әmәliyyatı – bu:

•

doğru cavab yoxdur
SİAS tәrәfindәn tәlәb edilәn informasiyanın verilmәsinin hәyata keçirilmәsi prosesi adlanır
FİASın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sәnәdin axtarış prosedurası adlanır
insanın müәyyәn informasiya tәlabatının tәyini adlanir

153 FİASın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab necә adlanır?

•

informasiya sorğusu
konkret mәlumatların (faktların) verilmәsi
SİASın әsas әmәliyyatı
SİASda informasiya axtarışı
istehlakçının informasiya tәlabatı

154 istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sәnәdin axtarış prosedurası necә adlanır?

•

informasiya sorğusu
SİASda informasiya axtarışı
konkret mәlumatların (faktların) verilmәsi
SİASın әsas әmәliyyatı
istehlakçının informasiya tәlabatı

155 SİAS tәrәfindәn tәlәb edilәn informasiyanın verilmәsinin hәyata keçirilmәsi prosesi necә adlanır?

•

informasiya sorğusu
SİASın әsas әmәliyyatı
konkret mәlumatların (faktların) verilmәsi
SİASda informasiya axtarışı
istehlakçının informasiya tәlabatı

156 hansı sәtirdә, birlikdә, verilәnlәrin bütün növlәrinin saxlanması vә e`malının tәşkilinә yönlәndirilmiş
sistemlәri әhatә edәn adlar verilmişdir?

•

VBnin klassik modellәri, FİAS
SİAS, FİAS
әnәnәvi VBİSlәr, FİAS
İAS, SİAS
VBnin klassik modellәri, әnәnәvi VBİSlәr

157 faktoqrafik verilәnlәrin saxlanması vә emalınin tәşkilinә yönlәndirilmiş sistemlәr tarixәn hansı adlara
malik olmuşdur?

•

İAS, SİAS
VBnin klassik modellәri, әnәnәvi VBİSlәr, FİAS
VBnin klassik modellәri, İAS, SİAS
SİAS, İAS, FİAS
әnәnәvi VBİSlәr, İAS, SİAS

158 xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә e`malının tәşkilinә yönlәndirilmiş
sistemlәr tarixәn hansı adlara malik olmuşdur?
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•

İAS, SİAS
VBnin klassik modellәri, әnәnәvi VBİSlәr, FİAS
VBnin klassik modellәri, İAS, SİAS
SİAS, İAS, FİAS
әnәnәvi VBİSlәr, İAS, SİAS

159 sәnәd verilәnlәrininsaxlanması vә emalının tәşkilinә yönlәndirilmiş sistemlәr tarixәn hansı adlara malik
olmuşdur?

•

VBnin klassik modellәri, әnәnәvi VBİSlәr, FİAS
İAS, SİAS
VBnin klassik modellәri, İAS, SİAS
SİAS, İAS, FİAS
әnәnәvi VBİSlәr, İAS, SİAS

160 FİAS – bu:

•

mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
düz cavab yoxdur
eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır
faktoqrafik verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә yönlәndirilmiş sistemlәr belә adlandırılır
mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır

161 әnәnәvi VBİSlәr

•

mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
düz cavab yoxdur
eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır
VB nәzәriyyәsindә xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә
istqamәtlәnmiş ilk modellәr belә adlandırılırdı
mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır

162 VBnin klassik modellәri

•

düz cavab yoxdur
VB nәzәriyyәsindә xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә
istqamәtlәnmiş ilk modellәr belә adlandırılırdı
mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır
eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır

163 SİAS – bu:

•

düz cavab yoxdur
mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır
xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә istqamәtlәnmiş modellәr belә
adladırılırdı
eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır

164 İAS – bu:

•

düz cavab yoxdur
xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә istqamәtlәnmiş modellәr belә
adladırılırdı
mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin belә adlandırılması daha doğru olardı
mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәrin tarixi adıdır
eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr belә adlandırılır

165 әnәnәvi VBİSlәr hansı verilәnlırin saxlanması vә emalına yönlәndirilmlşdi?
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•

mәtn sәnәdlәrinin vә faktoqrafik verilәnlәrin
mәtn sәnәdlәrinin
heç biri düz deyil
faktoqrafik vә sәnәd verilәnlәrinin
xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış

166 VBnin klassik metodları vә modellәri hansı verilәnlәrin saxlanması vә emalına yönlәndirilmişdi?

•

mәtn sәnәdlәrinin vә faktoqrafik verilәnlәrin
heç biri düz deyil
faktoqrafik vә sәnәd verilәnlәrinin
xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış
mәtn sәnәdlәrinin

167 hansı modellәr vә metodlar xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış verilәnlәrin saxlanması vә emalının
tәşkilinә istqamәtlәnmişdi?

•

SİAS
İAS
düz cavab yoxdur
İAS vә SİAS
әnәnәvi VBİS

168 eyni zamanda İAS olan әnәnәvi VBİClәr necә adlandırılır

•

İAS
VBnin klassik modeli
әnәnәvi VBİS
FİAS
SİAS

169 mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sisdemlәrin necә adlandırılması daha doğru olardı?

•

VBnin klassik modeli
әnәnәvi VBİS
FİAS
SİAS
İAS

170 mәtn sәnәdlәri ilә işә yönlәnmiş sistemlәr tarixәn necә adlandırılırdı?

•

VBnin klassik modeli
FİAS
әnәnәvi VBİS
İAS
SİAS

171 VB nәzәriyyәsindә ilk dәfә hansı modellәr vә metodlar xırdalıqlarına qәdәr strukturlaşdırılmış
verilәnlәrin saxlanması vә emalının tәşkilinә istqamәtlәnmişdi?

•

düz cavab yoxdur
İASda
SİASda
VBnin klassik modelindә
FİASda

172 MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS tapılması mәsәlәsi SİASın hansı alt sistemindә hәll
edilir?
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•

sәnәdlәr bazası
Daxiletmә vә qeydiyyat
axtarış
emal
saxlama

173 hәr bir sәnәd üşün SAS formalaşdırılması mәsәlәsi SİASın hansı altsistemindә hәll edilir?

•

sәnәdlәr bazası
axtarış
saxlama
Daxiletmә vә qeydiyyat
emal

174 SİASın hansı alt sistemi tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edәn,
standart vә ya xüsusilәşmiş arxivlәşdirmә vasitәlәri, VBİS vә s mәcmusundan ibarәtdir

•

emal
Daxiletmә vә qeydiyyat
sәnәdlәr bazası
axtarış
saxlama

175 sıxılma vә sür`әtli axtarış vasitәlәri SİASın hansı alt sistemindә tәtbiq edilir?

•

sәnәdlәr bazası
Daxiletmә vә qeydiyyat
emal
saxlama
axtarış

176 elektron sәnәdlәrә unikal adın verilmәsi vә habelә adların sinxronlaşdırılması cәdvәlinә xidmәt mәsәlәsi
SİASın hansı alt sistemindә hәll edilir?

•

sәnәdlәr bazası
saxlama
emal
Daxiletmә vә qeydiyyat
axtarış

177 elektron sәnәd formatının tanınması vә lazım gәldikdә çevrilmәsi mәsәlәsi SİASın hansı alt sistemindә
hәll edilir?

•

emal
saxlama
sәnәdlәr bazası
axtarış
Daxiletmә vә qeydiyyat

178 elektron sәnәdlәrin çatdırılması kanalına qoşulmanın tәmin edilmәsi mәsәlәsi SİASın hansı alt
sistemindә hәll edilir?

•

emal
saxlama
sәnәdlәr bazası
axtarış
Daxiletmә vә qeydiyyat

179 kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi mәsәlәsi SİASın hansı alt sistemindә hәll edilir?

•
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•

Daxiletmә vә qeydiyyat
emal
sәnәdlәr bazası
saxlama
axtarış

180 SİASın axtarış alt sisteminin mәsәlәsi:

•

kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır

181 SİASın e`mal altsisteminin mәsәlәsi:

•

MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır

182 SİASın saxlama alt sisteminin xarakterik cәhәt:

•

MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
elektron sәnәdlәrә unikal identifikatorların verilmәsi vә habelә adların sinxronlaşdırılması cәdvәlinin aparılması
(işinin tәmin edilmәsi)
tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edәn, standart vә ya xüsusilәşmiş
arxivlәşdirmә vasitәlәri, VBİS vә s mәcmusundan ibarәtdir
hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır

183 SİASın saxlama alt sisteminin mәsәlәsi:

•

MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
elektron sәnәdlәrә unikal identifikatorların verilmәsi vә habelә adların sinxronlaşdırılması cәdvәlinin aparılması
(işinin tәmin edilmәsi)
informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır

184 SİASın “daxiletmә vә qeydiyyat” alt sistemininәsas mәsәlәlәrindәn biri:

•

MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
elektron sәnәdlәrә unikal identifikatorların verilmәsi vә habelә adların sinxronlaşdırılması cәdvәlinin aparılması
(işinin tәmin edilmәsi)
hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır

185 SİASın “daxiletmә vә qeydiyyat” alt sistemininәsas mәsәlәlәrindәn biri:

•

MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
elektron sәnәd formatlarının tanınması vә lazım gәldikdә çevrilmәsi
hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır

186 SİASın “daxiletmә vә qeydiyyat” alt sistemininәsas mәsәlәlәrindәn biri:
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•

MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
elektron sәnәdlәri çatdıran kanala qoşulmanı tәmin edir
hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır

187 SİASın “daxiletmә vә qeydiyyat” alt sistemininәsas mәsәlәlәrindәn biri:

•

MUK nöqteyi nәzәrindәn ATni tәmin edәn SAS axtarır
verilәnlәrin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması vә sür`әtli axtarış vasitәlәri tәtbiq edilir
tәqdim olunan identifikator üzrә verilәnlәrә müraciәt imkanını tәmin edir
kağız sәnәdlәrin elektron surәtinin tәrtibi
hәr bir sәnәd üçün SAS formalaşdırır

188 tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri deyil:

•

axtarış alt sistemi
daxiletmә vә qeydiyyat alt sistemi
e` mal alt sistemi
sәnәdlәr bazası alt sistemi
saxlama alt sistemi

189 tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri:

•

MUK alt sistemi
sәnәdlәr bazası alt sistemi
AT alt sistemi
SAS alt sistemi
axtarış alt sistemi

190 tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri:

•

SAS alt sistemi
İAS alt sistemi
saxlama alt sistemi
MUK alt sistemi
b) verilәnlәr bazası altsistemi

191 tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri:

•

SAS alt sistemi
SİAS alt sistemi
verilәnlәr bazası altsistemi
MUK alt sistemi
e` mal altsistemi

192 tipik SİASın alt sistemlәrindәn biri:

•

SİAS alt sistemi
verilәnlәr bzası alt sistemi
SAS vә AT alt sistemi
FİAS alt sistemi
daxiletmә vә qeydiyyat alt sistemi

193 Kliyent tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:
istifadәçi tәrәfindәn formanın doldurulması, VBScript vә ya JavaScript dili vasitәlәri ilә ona nәzarәt vә Web
serverә göndәrilmәsi
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Webserver bu formanı alır vә onun emalı proqramını (ASPsәhifәni) icraya buraxır (onun adı
teqinin ACTION atributunda göstәrilir)

•

bazadan qiymәtlәrin әks edilmәsi vә ya bazada düzәlişlәr üçüç sahәlәrә malik olan formadan ibarәt Websәhifә
tәrtib edilir
istifadәçinin VB ilә iş üçün formanın Websәhifәsini çağırması
appletin icrası zamanı bazadan informasiya seçilir vә istifadәçiyә göndәrilir

194 Kliyent tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:
Webserver bu formanı alır vә onun emalı proqramını (ASPsәhifәni) icraya buraxır (onun adı
teqinin ACTION atributunda göstәrilir)

•

HTMLsәnәd brauzer pәncәrәsinә çıxarılan zaman lazımi appletlәr çağırılıb nizamlanır
istifadәçinin VB ilә iş üçün formanın Websәhifәsini çağırması
bazadan qiymәtlәrin әks edilmәsi vә ya bazada düzәlişlәr üçüç sahәlәrә malik olan formadan ibarәt Websәhifә
tәrtib edilir
istifadәçi tәrәfindәn formanın doldurulması, VBScript vә ya JavaScript dili vasitәlәri ilә ona nәzarәt vә Web
serverә göndәrilmәsi

195 Kliyent tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:
Webserver bu formanı alır vә onun emalı proqramını (ASPsәhifәni) icraya buraxır (onun adı
teqinin ACTION atributunda göstәrilir)

•

lazımi appletlәrin çağırılmasını tәmin edәn HTMLsәnәd tәrtib edilir
istifadәçinin VB ilә iş üçün formanın Websәhifәsini çağırması
bazadan qiymәtlәrin әks edilmәsi vә ya bazada düzәlişlәr üçüç sahәlәrә malik olan formadan ibarәt Websәhifә
tәrtib edilir
istifadәçi tәrәfindәn formanın doldurulması, VBScript vә ya JavaScript dili vasitәlәri ilә ona nәzarәt vә Web
serverә göndәrilmәsi

196 Kliyent tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:
Webserver bu formanı alır vә onun emalı proqramını (ASPsәhifәni) icraya buraxır (onun adı
teqinin ACTION atributunda göstәrilir)

•

Java dilindә, ixtiyari platformada interpretasiya rejimindә icra edilәn vә serverdә saxlanan proqramappletlәr
yazılır
istifadәçinin VB ilә iş üçün formanın Websәhifәsini çağırması
bazadan qiymәtlәrin әks edilmәsi vә ya bazada düzәlişlәr üçüç sahәlәrә malik olan formadan ibarәt Websәhifә
tәrtib edilir
istifadәçi tәrәfindәn formanın doldurulması, VBScript vә ya JavaScript dili vasitәlәri ilә ona nәzarәt vә Web
serverә göndәrilmәsi

197 server tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:

•

appletin icrası zamanı bazadan informasiya seçilir vә istifadәçiyә göndәrilir
Nәticә alındıqdan sonra xarici proqramma (ASP sәhifә) HTMLsәnәd formalaşdırır vә Webkliyentә göndәrir
lazımi appletlәrin çağırılmasını tәmin edәn HTMLsәnәd tәrtib edilir
Java dilindә, ixtiyari platformada interpretasiya rejimindә icra edilәn vә serverdә saxlanan proqramappletlәr
yazılır
HTMLsәnәd brauzer pәncәrәsinә çıxarılan zaman lazımi appletlәr çağırılıb nizamlanır

198 server tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:

•

appletin icrası zamanı bazadan informasiya seçilir vә istifadәçiyә göndәrilir
Xarici proqramma (ASPsәhifә) formanın sahәlәrinin qiymәtlәrini SQL dilindә sorğu formalaşdırmaq vә bazaya
müraciәt etmәk üçün istifadә edir
lazımi appletlәrin çağırılmasını tәmin edәn HTMLsәnәd tәrtib edilir
Java dilindә, ixtiyari platformada interpretasiya rejimindә icra edilәn vә serverdә saxlanan proqramappletlәr
yazılır
HTMLsәnәd brauzer pәncәrәsinә çıxarılan zaman lazımi appletlәr çağırılıb nizamlanır
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199 server tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:

•

appletin icrası zamanı bazadan informasiya seçilir vә istifadәçiyә göndәrilir
Webserver bu formanı alır vә onun emalı proqramını (ASPsәhifәni) icraya buraxır (onun adı
teqinin ACTION atributunda göstәrilir)
lazımi appletlәrin çağırılmasını tәmin edәn HTMLsәnәd tәrtib edilir
Java dilindә, ixtiyari platformada interpretasiya rejimindә icra edilәn vә serverdә saxlanan proqramappletlәr
yazılır
HTMLsәnәd brauzer pәncәrәsinә çıxarılan zaman lazımi appletlәr çağırılıb nizamlanır

200 server tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:

•

appletin icrası zamanı bazadan informasiya seçilir vә istifadәçiyә göndәrilir
istifadәçi tәrәfindәn formanın doldurulması, VBScript vә ya JavaScript dili vasitәlәri ilә ona nәzarәt vә Web
serverә göndәrilmәsi
lazımi appletlәrin çağırılmasını tәmin edәn HTMLsәnәd tәrtib edilir
Java dilindә, ixtiyari platformada interpretasiya rejimindә icra edilәn vә serverdә saxlanan proqramappletlәr
yazılır
HTMLsәnәd brauzer pәncәrәsinә çıxarılan zaman lazımi appletlәr çağırılıb nizamlanır

201 server tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:

•

appletin icrası zamanı bazadan informasiya seçilir vә istifadәçiyә göndәrilir
istifadәçinin VB ilә iş üçün formanın Websәhifәsini çağırması
lazımi appletlәrin çağırılmasını tәmin edәn HTMLsәnәd tәrtib edilir
Java dilindә, ixtiyari platformada interpretasiya rejimindә icra edilәn vә serverdә saxlanan proqramappletlәr
yazılır
HTMLsәnәd brauzer pәncәrәsinә çıxarılan zaman lazımi appletlәr çağırılıb nizamlanır

202 server tәrәfdәn VByә müraciәt sxeminin elementlәrindәn biri:

•

appletin icrası zamanı bazadan informasiya seçilir vә istifadәçiyә göndәrilir
bazadan qiymәtlәrin әks edilmәsi vә ya bazada düzәlişlәr üçüç sahәlәrә malik olan formadan ibarәt Websәhifә
tәrtib edilir
lazımi appletlәrin çağırılmasını tәmin edәn HTMLsәnәd tәrtib edilir
Java dilindә, ixtiyari platformada interpretasiya rejimindә icra edilәn vә serverdә saxlanan proqramappletlәr
yazılır
HTMLsәnәd brauzer pәncәrәsinә çıxarılan zaman lazımi appletlәr çağırılıb nizamlanır

203 VBnin kliyentinternet modelinin xarakteristikalarından biri:

•

növbәlәrin uzunmüddәtli yaddaşda saxlanması imkanı bu növbәlәri saxlamağa vә lazım gәldikdә qәza
nöqtәlәrindәn yenilәmәyә imkan verir
VByә müraciәt brauzerdәn reallaşır
әlavәlәr serveri, sorğunu icra edәn cәdvәllәr serverinә sorğu formalaşdırır ki, o da alınmış nәticәniәlavәlәr
serverinә göndәrir
kliyent hesablama üçün giriş informasiyasını formalaşdırır, server әlavәsinә hesablamanın icrası üçün sorğu
göndәrir ki, burada da icra edilir
әlavәlәr serverindә hesabat icra edildikdәn sonra nәticә kliyentә göndәrilir ki, bu әlavәlәr serveri hesabına
cәdvәllәr serverinin yüklәnmәsini azaldır

204 VBnin kliyentinternet modelinin xarakteristikalarından biri:

•

növbәlәrin uzunmüddәtli yaddaşda saxlanması imkanı bu növbәlәri saxlamağa vә lazım gәldikdә qәza
nöqtәlәrindәn yenilәmәyә imkan verir
Xarici proqramlar C++, Delfi, Perl, dillәrindә yazılır
әlavәlәr serveri, sorğunu icra edәn cәdvәllәr serverinә sorğu formalaşdırır ki, o da alınmış nәticәniәlavәlәr
serverinә göndәrir
kliyent hesablama üçün giriş informasiyasını formalaşdırır, server әlavәsinә hesablamanın icrası üçün sorğu
göndәrir ki, burada da icra edilir
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әlavәlәr serverindә hesabat icra edildikdәn sonra nәticә kliyentә göndәrilir ki, bu әlavәlәr serveri hesabına
cәdvәllәr serverinin yüklәnmәsini azaldır

205 VBnin kliyentinternet modelinin xarakteristikalarından biri:

•

növbәlәrin uzunmüddәtli yaddaşda saxlanması imkanı bu növbәlәri saxlamağa vә lazım gәldikdә qәza
nöqtәlәrindәn yenilәmәyә imkan verir
VByә müraciәt hәm kliyent tәrәfdәn, hәm dә server tәrәfdәn ola bilәr
әlavәlәr serveri, sorğunu icra edәn cәdvәllәr serverinә sorğu formalaşdırır ki, o da alınmış nәticәniәlavәlәr
serverinә göndәrir
kliyent hesablama üçün giriş informasiyasını formalaşdırır, server әlavәsinә hesablamanın icrası üçün sorğu
göndәrir ki, burada da icra edilir
әlavәlәr serverindә hesabat icra edildikdәn sonra nәticә kliyentә göndәrilir ki, bu әlavәlәr serveri hesabına
cәdvәllәr serverinin yüklәnmәsini azaldır

206 VBnin kliyentinternet modelinin xarakteristikalarından biri:

•

növbәlәrin uzunmüddәtli yaddaşda saxlanması imkanı bu növbәlәri saxlamağa vә lazım gәldikdә qәza
nöqtәlәrindәn yenilәmәyә imkan verir
kliyent maşınına olan tәlәblәr azalsa da, xüsusi proqram vә mübadilә protokollarının hazırlanmsı tәlәb olunmur
әlavәlәr serveri, sorğunu icra edәn cәdvәllәr serverinә sorğu formalaşdırır ki, o da alınmış nәticәniәlavәlәr
serverinә göndәrir
kliyent hesablama üçün giriş informasiyasını formalaşdırır, server әlavәsinә hesablamanın icrası üçün sorğu
göndәrir ki, burada da icra edilir
әlavәlәr serverindә hesabat icra edildikdәn sonra nәticә kliyentә göndәrilir ki, bu әlavәlәr serveri hesabına
cәdvәllәr serverinin yüklәnmәsini azaldır

207 üçşaxәli paylanmış modelinxarakteristikalarından biri:

•

VByә müraciәt brauzerdәn reallaşır
növbәlәrin uzunmüddәtli yaddaşda saxlanması imkanı bu növbәlәri saxlamağa vә lazım gәldikdә qәza
nöqtәlәrindәn yenilәmәyә imkan verir
VByә müraciәt hәm kliyent tәrәfdәn, hәm dә server tәrәfdәn ola bilәr
kliyent maşınına olan tәlәblәr azalsa da, xüsusi proqram vә mübadilә protokollarının hazırlanmsı tәlәb olunmur
Xarici proqramlar C++, Delfi, Perl, dillәrindә yazılır

208 üçşaxәli paylanmış modelinxarakteristikalarından biri:

•

VByә müraciәt brauzerdәn reallaşır
bu model növbәli işi nәzәrdә tutur
VByә müraciәt hәm kliyent tәrәfdәn, hәm dә server tәrәfdәn ola bilәr
kliyent maşınına olan tәlәblәr azalsa da, xüsusi proqram vә mübadilә protokollarının hazırlanmsı tәlәb olunmur
Xarici proqramlar C++, Delfi, Perl, dillәrindә yazılır

209 üçşaxәli paylanmış modelinxarakteristikalarından biri:

•

VByә müraciәt brauzerdәn reallaşır
kliyent maşınına olan tәlәblәr azalsa da, xüsusi proqram vә mübadilә protokollarının hazırlanmsı tәlәb olunmur
VByә müraciәt hәm kliyent tәrәfdәn, hәm dә server tәrәfdәn ola bilәr
әlavәlәr serverindә hesabat icra edildikdәn sonra nәticә kliyentә göndәrilir ki, bu әlavәlәr serveri hesabına
cәdvәllәr serverinin yüklәnmәsini azaldır
Xarici proqramlar C++, Delfi, Perl, dillәrindә yazılır

210 üçşaxәli paylanmış modelinxarakteristikalarından biri:

•

VByә müraciәt brauzerdәn reallaşır
әlavәlәr serveri, sorğunu icra edәn cәdvәllәr serverinә sorğu formalaşdırır ki, o da alınmış nәticәniәlavәlәr
serverinә göndәrir
VByә müraciәt hәm kliyent tәrәfdәn, hәm dә server tәrәfdәn ola bilәr
kliyent maşınına olan tәlәblәr azalsa da, xüsusi proqram vә mübadilә protokollarının hazırlanmsı tәlәb olunmur
Xarici proqramlar C++, Delfi, Perl, dillәrindә yazılır
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211 üçşaxәli paylanmış modelinxarakteristikalarından biri:

•

VByә müraciәt brauzerdәn reallaşır
kliyent hesablama üçün giriş informasiyasını formalaşdırır, server әlavәsinә hesablamanın icrası üçün sorğu
göndәrir ki, burada da icra edilir
VByә müraciәt hәm kliyent tәrәfdәn, hәm dә server tәrәfdәn ola bilәr
kliyent maşınına olan tәlәblәr azalsa da, xüsusi proqram vә mübadilә protokollarının hazırlanmsı tәlәb olunmur
Xarici proqramlar C++, Delfi, Perl, dillәrindә yazılır

212 üçşaxәli paylanmış modelinxarakteristikalarından biri:

•

VByә müraciәt brauzerdәn reallaşır
baza serverinә kliyentlәrin әlavәvәlәrini icra edәn әlavәlәr serveri qoşulur
VByә müraciәt hәm kliyent tәrәfdәn, hәm dә server tәrәfdәn ola bilәr
kliyent maşınına olan tәlәblәr azalsa da, xüsusi proqram vә mübadilә protokollarının hazırlanmsı tәlәb olunmur
Xarici proqramlar C++, Delfi, Perl, dillәrindә yazılır

213 VBnin üçşaxәli paylanmış modelinin nöqsanı

•

Yüksәk mәsrәflәr
çox yüksәk mәsrәflәr
adәtәn SQLdә hazırlanan saxlanan prosedurların mәhdud imkanlı olması
faktiki olaraq bütün baza kliyent maşınına köçürüldüyünә görә rabitә kanallarının yüklәnmәsi
kliyentlәrin miqdarı çox olduqda etibarlılıq vә mәhsuldarlığının az olması

214 VBnin paylanmış baza modelinin nöqsanı

•

çoxistifadәçi rejimindә effektiv iş imkanının olmaması
Yüksәk mәsrәflәr
adәtәn SQLdә hazırlanan saxlanan prosedurların mәhdud imkanlı olması
faktiki olaraq bütün baza kliyent maşınına köçürüldüyünә görә rabitә kanallarının yüklәnmәsi
kliyentlәrin miqdarı çox olduqda etibarlılıq vә mәhsuldarlığının az olması

215 VBnin nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması modelinin nöqsanı

•

Yüksәk mәsrәflәr
kliyentlәrin miqdarı çox olduqda etibarlılıq vә mәhsuldarlığının az olması
adәtәn SQLdә hazırlanan saxlanan prosedurların mәhdud imkanlı olması
faktiki olaraq bütün baza kliyent maşınına köçürüldüyünә görә rabitә kanallarının yüklәnmәsi
çoxistifadәçi rejimindә effektiv iş imkanının olmaması

216 kliyentserver VBnin nöqsanı

•

Yüksәk mәsrәflәr
adәtәn SQLdә hazırlanan saxlanan prosedurların mәhdud imkanlı olması
çoxistifadәçi rejimindә effektiv iş imkanının olmaması
faktiki olaraq bütün baza kliyent maşınına köçürüldüyünә görә rabitә kanallarının yüklәnmәsi
kliyentlәrin miqdarı çox olduqda etibarlılıq vә mәhsuldarlığının az olması

217 faylserver VBnin nöqsanı

•

Yüksәk mәsrәflәr
faktiki olaraq bütün baza kliyent maşınına köçürüldüyünә görә rabitә kanallarının yüklәnmәsi
adәtәn SQLdә hazırlanan saxlanan prosedurların mәhdud imkanlı olması
çoxistifadәçi rejimindә effektiv iş imkanının olmaması
kliyentlәrin miqdarı çox olduqda etibarlılıq vә mәhsuldarlığının az olması

218 lokal VBnin nöqsanı

•

Yüksәk mәsrәflәr
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•

çoxistifadәçi rejimindә effektiv iş imkanının olmaması
adәtәn SQLdә hazırlanan saxlanan prosedurların mәhdud imkanlı olması
faktiki olaraq bütün baza kliyent maşınına köçürüldüyünә görә rabitә kanallarının yüklәnmәsi
kliyentlәrin miqdarı çox olduqda etibarlılıq vә mәhsuldarlığının az olması

219 elastiklik vә universallıq

•

VBnin paylanmış baza modelinin üstünlüyüdür
VBnin üçşaxәli paylanmış modelinin üstünlüyüdür
kliyentserver VBnin üstünlüyüdür
faylserver VBnin üstünlüyüdür
VBnin nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması modelinin üstünlüyüdür

220 verilәnlәrin emalının mәrkәzlәşmiş idarә edilmәsinin sadәliyi vә ucuzluq

•

lokal VBnin üstünlüyüdür
kliyentserver VBnin üstünlüyüdür
faylserver VBnin üstünlüyüdür
VBnin paylanmış baza modelinin üstünlüyüdür
VBnin nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması modelinin üstünlüyüdür

221 әlavәlәrin hazırlanması vә icrasının mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi vә şәbәkә ilә göndәrilәn
informasiyaların azalması

•

VBnin paylanmış baza modelinin üstünlüyüdür
kliyentserver VBnin üstünlüyüdür
lokal VBnin üstünlüyüdür
faylserver VBnin üstünlüyüdür
VBnin nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması modelinin üstünlüyüdür

222 böyük miqdarda VBİSnin vә proqram vasitәlәrinin mövcudluğu

•

VBnin paylanmış baza modelinin üstünlüyüdür
faylserver VBnin üstünlüyüdür
kliyentserver VBnin üstünlüyüdür
lokal VBnin üstünlüyüdür
VBnin nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması modelinin üstünlüyüdür

223 böyük miqdarda hazır VBİS olması vә sadәlik

•

VBnin paylanmış baza modelinin üstünlüyüdür
lokal VBnin üstünlüyüdür
kliyentserver VBnin üstünlüyüdür
faylserver VBnin üstünlüyüdür
VBnin nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması modelinin üstünlüyüdür

224 VBnin üçşaxәli paylanmış modelinin üstünlüyü:

•

elastiklik vә etibarlılıq
elastiklik vә universallıq
әlavәlәrin hazırlanması vә icrasının mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi vә şәbәkә ilә göndәrilәn informasiyaların
azalması
böyük miqdarda VBİSnin vә proqram vasitәlәrinin mövcudluğu
verilәnlәrin emalının mәrkәzlәşmiş idarә edilmәsinin sadәliyi vә ucuzluq

225 VBnin paylanmış baza modelinin üstünlüyü:

•

böyük miqdarda hazır VBİS olması vә sadәlik
elastiklik vә etibarlılıq
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әlavәlәrin hazırlanması vә icrasının mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi vә şәbәkә ilә göndәrilәn informasiyaların
azalması
böyük miqdarda VBİSnin vә proqram vasitәlәrinin mövcudluğu
verilәnlәrin emalının mәrkәzlәşmiş idarә edilmәsinin sadәliyi vә ucuzluq

226 VBnin nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması modelinin üstünlüyü:

•

elastiklik vә etibarlılıq
verilәnlәrin emalının mәrkәzlәşmiş idarә edilmәsinin sadәliyi vә ucuzluq
әlavәlәrin hazırlanması vә icrasının mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi vә şәbәkә ilә göndәrilәn informasiyaların
azalması
böyük miqdarda VBİSnin vә proqram vasitәlәrinin mövcudluğu
böyük miqdarda hazır VBİS olması vә sadәlik

227 kliyentserver VBnin üstünlüyü:

•

elastiklik vә etibarlılıq
әlavәlәrin hazırlanması vә icrasının mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi vә şәbәkә ilә göndәrilәn informasiyaların
azalması
böyük miqdarda hazır VBİS olması vә sadәlik
böyük miqdarda VBİSnin vә proqram vasitәlәrinin mövcudluğu
verilәnlәrin emalının mәrkәzlәşmiş idarә edilmәsinin sadәliyi vә ucuzluq

228 faylserver VBnin üstünlüyü:

•

elastiklik vә etibarlılıq
böyük miqdarda VBİSnin vә proqram vasitәlәrinin mövcudluğu
әlavәlәrin hazırlanması vә icrasının mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi vә şәbәkә ilә göndәrilәn informasiyaların
azalması
böyük miqdarda hazır VBİS olması vә sadәlik
verilәnlәrin emalının mәrkәzlәşmiş idarә edilmәsinin sadәliyi vә ucuzluq

229 lokal VBnin üstünlüyü:

•

elastiklik vә etibarlılıq
böyük miqdarda hazır VBİS olması vә sadәlik
әlavәlәrin hazırlanması vә icrasının mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi vә şәbәkә ilә göndәrilәn informasiyaların
azalması
böyük miqdarda VBİSnin vә proqram vasitәlәrinin mövcudluğu
verilәnlәrin emalının mәrkәzlәşmiş idarә edilmәsinin sadәliyi vә ucuzluq

230 çox yüksәk mәsrәflәr kimi nöqsanı var:

•

funksiyaların paylanması
üçqovşaqlı paylanmış modelli VB
klientserver VBsi
paylnmış çazalı VB
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması

231 Yüksәk mәsrәflәr kimi nöqsanı var:

•

funksiyaların paylanması VBsi
pqylanmış bazalı VB
klientserver VBsi
faylserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi

232 kliyentlәrin miqdarı çox olduqda etibarlılıq vә mәhsuldarlığının az olması kimi nöqsanı:
funksiyaların paylanması VBsi

•
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•

nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi
klientserver VBsi
faylserver VBsi
lokal VB

233 adәtәn SQLdә hazırlanan saxlanan prosedurların mәhdud imkanlı olması kimi nöqsanı:

•

klientserver VBsi
funksiyaların paylanması VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi
faylserver VBsi
lokal VB

234 faktiki olaraq bütün baza kliyent maşınına köçürüldüyünә görә rabitә kanallarının yüklәnmәsi kimi
nöqsanı:

•

funksiyaların paylanması VBsi
faylserver VBsi
klientserver VBsi
lokal VB
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi

235 çoxistifadәçi rejimindә effektiv iş imkanının olmaması kimi nöqsanı:

•

funksiyaların paylanması VBsi
lokal VB
klientserver VBsi
faylserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi

236 elastiklik vә universallıq kimi üstünlüyü:

•

funksiyaların paylanması
üçqovşaqlı paylanmış modelli VB
klientserver VBsi
paylnmış çazalı VB
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması

237 elastiklik vә etibarlılıq kimi üstünlüyü:

•

funksiyaların paylanması VBsi
pqylanmış bazalı VB
klientserver VBsi
faylserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi

238 verilәnlәrin emalının mәrkәzlәşmiş idarә edilmәsinin sadәliyi vә ucuzluq kimi üstünlüyü:

•

funksiyaların paylanması VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi
klientserver VBsi
faylserver VBsi
lokal VB

239 әlavәlәrin hazırlanması vә icrasının mәrkәzlәşdirilmiş idarә edilmәsi vә şәbәkә ilә göndәrilәn
informasiyaların azalması kimi üstünlüyü:

•

funksiyaların paylanması VBsi
klientserver VBsi
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lokal VB
faylserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi

240 böyük miqdarda VBİSnin vә proqram vasitәlәrinin mövcudluğu kimi üstünlüyü:

•

funksiyaların paylanması VBsi
faylserver VBsi
klientserver VBsi
lokal VB
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi

241 böyük miqdarda hazır VBİS olması vә sadәlik kimi üstünlüyü:

•

funksiyaların paylanması VBsi
lokal VB
klientserver VBsi
faylserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsi

242 üçqovşaqlı paylanmış model VBsindә:

•

әlavәnin ümumi (bazanın bütövlüyünә nәzarәt, saxlanan prosedurların icrası) vә xüsusi (orijinal nәzarәt vә
verilәnlәrin e`malı) funksiyalarının icrası uyğun olaraq server vә kliyent maşın arasında paylanmışdır
baza serverinә kliyentlәrin әlavәlәrinin icra edildiyi әlavәlәr serveri qoşulur
VB vә saxlanan prosedurlar şәklindә olan sorğular başqa kompüterserverdә yerlәşir
verilәnlәr ayrıayrı hissәlәr vә ya sinxronlaşdırılan surәtlәr şәklindә hәm serverdә, hәm dә kliyent maşınlarında
saxlana bilәr
mәrkәzlәşmiş idarәetmәyә malik olan güclü server (xostmaşın) vә çoxlu ucuz kliyent terminalları istifadә edilir

243 paylanmış baza VBsindә:

•

әlavәnin ümumi (bazanın bütövlüyünә nәzarәt, saxlanan prosedurların icrası) vә xüsusi (orijinal nәzarәt vә
verilәnlәrin e`malı) funksiyalarının icrası uyğun olaraq server vә kliyent maşın arasında paylanmışdır
verilәnlәr ayrıayrı hissәlәr vә ya sinxronlaşdırılan surәtlәr şәklindә hәm serverdә, hәm dә kliyent maşınlarında
saxlana bilәr
VB vә saxlanan prosedurlar şәklindә olan sorğular başqa kompüterserverdә yerlәşir
VB baçqa kompüterdә yerlәşir vә әlavә fayllar üçün oraya müraciәt edir
mәrkәzlәşmiş idarәetmәyә malik olan güclü server (xostmaşın) vә çoxlu ucuz kliyent terminalları istifadә edilir

244 funksiyaların paylanması VBsindә:

•

VB baçqa kompüterdә yerlәşir vә әlavә fayllar üçün oraya müraciәt edir
mәrkәzlәşmiş idarәetmәyә malik olan güclü server (xostmaşın) vә çoxlu ucuz kliyent terminalları istifadә edilir
әlavәnin ümumi (bazanın bütövlüyünә nәzarәt, saxlanan prosedurların icrası) vә xüsusi (orijinal nәzarәt vә
verilәnlәrin e`malı) funksiyalarının icrası uyğun olaraq server vә kliyent maşın arasında paylanmışdır
VB vә saxlanan prosedurlar şәklindә olan sorğular başqa kompüterserverdә yerlәşir
әlavә vә baza bir kompüterdә yerlәşir

245 nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması VBsindә:

•

әlavәnin ümumi (bazanın bütövlüyünә nәzarәt, saxlanan prosedurların icrası) vә xüsusi (orijinal nәzarәt vә
verilәnlәrin e`malı) funksiyalarının icrası uyğun olaraq server vә kliyent maşın arasında paylanmışdır
mәrkәzlәşmiş idarәetmәyә malik olan güclü server (xostmaşın) vә çoxlu ucuz kliyent terminalları istifadә edilir
VB vә saxlanan prosedurlar şәklindә olan sorğular başqa kompüterserverdә yerlәşir
VB baçqa kompüterdә yerlәşir vә әlavә fayllar üçün oraya müraciәt edir
әlavә vә baza bir kompüterdә yerlәşir

246 klientserver VBsindә:
әlavә vә baza bir kompüterdә yerlәşir
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•

әlavәnin ümumi (bazanın bütövlüyünә nәzarәt, saxlanan prosedurların icrası) vә xüsusi (orijinal nәzarәt vә
verilәnlәrin e`malı) funksiyalarının icrası uyğun olaraq server vә kliyent maşın arasında paylanmışdır
mәrkәzlәşmiş idarәetmәyә malik olan güclü server (xostmaşın) vә çoxlu ucuz kliyent terminalları istifadә edilir
VB vә saxlanan prosedurlar şәklindә olan sorğular başqa kompüterserverdә yerlәşir
VB baçqa kompüterdә yerlәşir vә әlavә fayllar üçün oraya müraciәt edir

247 faylserver VBsindә:

•

әlavәnin ümumi (bazanın bütövlüyünә nәzarәt, saxlanan prosedurların icrası) vә xüsusi (orijinal nәzarәt vә
verilәnlәrin e`malı) funksiyalarının icrası uyğun olaraq server vә kliyent maşın arasında paylanmışdır
VB baçqa kompüterdә yerlәşir vә әlavә fayllar üçün oraya müraciәt edir
VB vә saxlanan prosedurlar şәklindә olan sorğular başqa kompüterserverdә yerlәşir
әlavә vә baza bir kompüterdә yerlәşir
mәrkәzlәşmiş idarәetmәyә malik olan güclü server (xostmaşın) vә çoxlu ucuz kliyent terminalları istifadә edilir

248 lokal VBdә:

•

әlavәnin ümumi (bazanın bütövlüyünә nәzarәt, saxlanan prosedurların icrası) vә xüsusi (orijinal nәzarәt vә
verilәnlәrin e`malı) funksiyalarının icrası uyğun olaraq server vә kliyent maşın arasında paylanmışdır
әlavә vә baza bir kompüterdә yerlәşir
VB vә saxlanan prosedurlar şәklindә olan sorğular başqa kompüterserverdә yerlәşir
VB baçqa kompüterdә yerlәşir vә әlavә fayllar üçün oraya müraciәt edir
mәrkәzlәşmiş idarәetmәyә malik olan güclü server (xostmaşın) vә çoxlu ucuz kliyent terminalları istifadә edilir

249 baza serverinә kliyentlәrin әlavәlәrinin icra edildiyi әlavәlәr serveri qoşulur:

•

paylanmış baza
funksiyaların paylanması
klientserver VBsi
üçqovşaqlı paylanmış model
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması

250 verilәnlәr ayrıayrı hissәlәr vә ya sinxronlaşdırılan surәtlәr şәklindә hәm serverdә, hәm dә kliyent
maşınlarında saxlana bilәr:

•

funksiyaların paylanması
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması
faylserver VBsi
klientserver VBsi
paylanmış baza

251 әlavәnin ümumi (bazanın bütövlüyünә nәzarәt, saxlanan prosedurların icrası) vә xüsusi (orijinal nәzarәt
vә verilәnlәrin e`malı) funksiyalarının icrası uyğun olaraq server vә kliyent maşın arasında paylanmışdır:

•

faylserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması
lokal VB
funksiyaların paylanması
klientserver VBsi

252 mәrkәzlәşmiş idarәetmәyә malik olan güclü server (xostmaşın) vә çoxlu ucuz kliyent terminalları
istifadә edilir:

•

lokal VB
klientserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması
funksiyaların paylanması
faylserver VBsi

253 VB vә saxlanan prosedurlar şәklindә olan sorğular başqa kompüterserverdә yerlәşir:
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•

faylserver VBsi
funksiyaların paylanması
lokal VB
klientserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması

254 VB baçqa kompüterdә yerlәşir vә әlavә fayllar üçün oraya müraciәt edir:

•

nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması
funksiyaların paylanması
faylserver VBsi
klientserver VBsi
lokal VB

255 әlavә vә baza bir kompüterdә yerlәşir:

•

funksiyaların paylanması
lokal VB
klientserver VBsi
faylserver VBsi
nümayişlәrin (tәqdimatların) paylanması

256 WHERE cümlәsi

•

seçimdә ilk vәya son yerdә olan verilmiş miqdarda yazının qaytarılması (verilmәsi) üçün nәzәrdә tutulmuşdur:
SELECT operatorunun müraciәt etdiyi cәdvәlin sahәlәri üçün “doğru” vә ya “yalan” qiymәtlәri alan şәrti ifadәni
verir:
bu vә ya digәr miqdarda seçilmiş sütunların qiymәtlәrinә uyğun olaraq sorğunun nәticәsini nisamlayır
yaradılan sorğunun yazılarının mәnbәyi olacaq cәdvәllәrin adlarını müәyyәn edir:
SQL sorğudan tәkrarlanan yazıların çıxarılması üçün istifadә edilir:

257 FROM cümlәsi

•

seçimdә ilk vәya son yerdә olan verilmiş miqdarda yazının qaytarılması (verilmәsi) üçün nәzәrdә tutulmuşdur:
yaradılan sorğunun yazılarının mәnbәyi olacaq cәdvәllәrin adlarını müәyyәn edir:
bu vә ya digәr miqdarda seçilmiş sütunların qiymәtlәrinә uyğun olaraq sorğunun nәticәsini nisamlayır
SELECT operatorunun müraciәt etdiyi cәdvәlin sahәlәri üçün “doğru” vә ya “yalan” qiymәtlәri alan şәrti ifadәni
verir:
SQL sorğudan tәkrarlanan yazıların çıxarılması üçün istifadә edilir:

258 GROUP BY cümlәli SELECT operatorunda әks olunacaq qruplaşdırılmış yazıları müәyyәn edir

•

FROM cümlәsi
HAVİNG cümlәsi
ORDER BY cümlәsi
WHERE cümlәsi
DİSTİNCT predikatı

259 sahәlәrin verilmiş siyahısında eyni qiymәtlәrә malik olan yazıları birlәşdirib bir yazı ilә әvәz edir

•

DİSTİNCT predikatı
GROUP BY cümlәsi
WHERE cümlәsi
FROM cümlәsi
ORDER BY cümlәsi

260 seçimdә ilk vәya son yerdә olan verilmiş miqdarda yazının qaytarılması (verilmәsi) üçün nәzәrdә
tutulmuşdur:

•

FROM cümlәsi
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•

TOP predikatı
ORDER BY cümlәsi
WHERE cümlәsi
DİSTİNCT predikatı

261 SQL sorğudan tәkrarlanan yazıların çıxarılması üçün istifadә edilir:

•

TOP predikatı
DİSTİNCT predikatı
ORDER BY cümlәsi
WHERE cümlәsi
FROM cümlәsi

262 yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

•

ALTER TABLE operatoru
DELETE operatoru
UPDATE operatoru
DROP operatoru
SELECT operatoru

263 verilmiş şәrt әsasında cәdvәlin bir vә ya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir

•

ALTER TABLE operatoru
UPDATE operatoru
SELECT operatoru
İNSERT operatoru
DELETE operatoru

264 sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklә yazıların
cәdvәlә әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•

ALTER TABLE operatoru
İNSERT operatoru
UPDATE operatoru
SELECT operatoru
DELETE operatoru

265 icrasının nәticәsi VBdәn lazımi sәtrlәrin seçilib, yazılar yığımının dinamik obyektindә
yerlәşdirilmәsidir:

•

UPDATE operatoru
ALTER TABLE operatoru
DELETE operatoru
SELECT operatoru
İNSERT operatoru

266 DROP operatoru:

•

cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun dәyişdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur
VBdәn cәdvәlin, proseduranın, cәdvәldәn indeksin silinmәsi vә ya tәqdim edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
verilmiş şәrt әsasındacәdvәlin bir vәya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir
sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklәyazıların cәdvәlә
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

267 ALTER TABLE operatoru:

•

icrasının nәticәsi VBdәn lazımi sәtrlәrin seçilib, yazılar yığımının dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsidir
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•

cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun dәyişdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur
verilmiş şәrt әsasındacәdvәlin bir vәya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir
sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklәyazıların cәdvәlә
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

268 DELETE operatoru:

•

cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun dәyişdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur
yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır
verilmiş şәrt әsasındacәdvәlin bir vәya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir
sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklәyazıların cәdvәlә
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
icrasının nәticәsi VBdәn lazımi sәtrlәrin seçilib, yazılar yığımının dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsidir

269 UPDATE operatoru:

•

cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun dәyişdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur
verilmiş şәrt әsasındacәdvәlin bir vәya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir
icrasının nәticәsi VBdәn lazımi sәtrlәrin seçilib, yazılar yığımının dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsidir
sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklәyazıların cәdvәlә
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

270 İNSERT operatoru:

•

cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun dәyişdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur
icrasının nәticәsi VBdәn lazımi sәtrlәrin seçilib, yazılar yığımının dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsidir
verilmiş şәrt әsasındacәdvәlin bir vәya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir
sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklәyazıların cәdvәlә
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

271 SELECT operatoru

•

cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun dәyişdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur
icrasının nәticәsi VBdәn lazımi sәtrlәrin seçilib, yazılar yığımının dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsidir
verilmiş şәrt әsasındacәdvәlin bir vәya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir
sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklәyazıların cәdvәlә
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

272 yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir

•

SQL dili
FROM açar sözü
DDL dili
DML dili
SELECT operatoru

273 VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsinә imkan
verir

•

FROM açar sözü
SELECT operatoru
SQL dili
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DML dili
DDL dili

274 VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir

•

FROM açar sözü
DDL dili
SQL dili
DML dili
SELECT operatoru

275 verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

•

FROM açar sözü
DML dili
DDL dili
SQL dili
SELECT operatoru

276 layihәlәndiriciyә, VByә sadә vә mürәkkәb sorğular yaratmaq vә icra etmәk üçün imkan verir:

•

FROM açar sözü
SQL dili
DDL dili
DML dili
SELECT operatoru

277 layihәlәndiriciyә әlavәetmә, silmә vә modifikasiya әmәliyyatlarından istifadә etmәklә verilәnlәrlә
manipulyasiyaları icra etmәyә imkan verir:

•

FROM açar sözü
SQL dili
DDL dili
DML dili
SELECT operatoru

278 VBnin vә cәdvәllәrin tam quruluşunu tәsvir etmәklә layihәlәndiriciyә onları yaratmaq imkanı verir

•

DML dili
SELECT operatoru
SQL dili
DDL dili
FROM açar sözü

279 SQL dili:

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin relyatsion modelinin hazırlanması nәticәsindәmeydana gәlәn dillәrdәn biridir
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

280 Access üçün SQL MS dili...

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin kliyent proqramına ötürülmәsi üsulunu әks etdirir, lakin onlarin kliyent proqramında emalı vә
istifadәçiyә tәqdimatı barәdә heç nә әks etdirmir
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
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VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

281 Access üçün SQL MS dili...

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
burada dәyişәnlәr, nişanlar, dövrә, normal proqramistin işlәmәyә vәrdiş etdiyi başqa elementlә yoxdur
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

282 Access üçün SQL MS dili...

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrә müraciәt metodunun göstәrilmәsini tәlәb etmir vә operatorların sәrbәst yazılış formatınıistifadә edir
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

283 Access üçün SQL MS dili...

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
qeyri prosedur dillәrә aid edilir
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

284 FROM açar sözü...

•

әlavәetmә, silmә vә modifikasiya әmәliyyatlarından istifadә etmәklә verilәnlәrlә manipulyasiyaları icra edir
yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

285 SELECT operatoru…

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
әlavәetmә, silmә vә modifikasiya әmәliyyatlarından istifadә etmәklә verilәnlәrlә manipulyasiyaları icra edir

286 DDL (Data Definitition Language) dili:

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
әlavәetmә, silmә vә modifikasiya әmәliyyatlarından istifadә etmәklә verilәnlәrlә manipulyasiyaları icra edir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

287 DML (Data Manipulation Language) dili:

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
әlavәetmә, silmә vә modifikasiya әmәliyyatlarından istifadә etmәklә verilәnlәrlә manipulyasiyaları icra edir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

288 SQL dili VB layihәlәndiricisinә imkan verir ki:
41/101

22.12.2016

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olancәdvәllәrin adları tәyin edilsin
VByә sadә vә mürәkkәb sorğular yaratsın vә icra etsin
VBnin strukturu tәsvir edilsin vә müraciәtlәr idarә edilsin
verilәnlәr seçilsin vә yenilәşdirilsin
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilsin vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilsin

289 SQL dili VB layihәlәndiricisinә imkan verir ki:

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olancәdvәllәrin adları tәyin edilsin
әlavәetmә, silmә vә modifikasiya әmәliyyatlarından istifadә etmәklә verilәnlәrlә manipulyasiyalar etsin
VBnin strukturu tәsvir edilsin vә müraciәtlәr idarә edilsin
verilәnlәr seçilsin vә yenilәşdirilsin
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilsin vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilsin

290 SQL dili VB layihәlәndiricisinә imkan verir ki:

•

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olancәdvәllәrin adları tәyin edilsin
VBnin vә cәdvәllәrin tam quruluşunu tәsvir etmәklә, onları yaratsın
VBnin strukturu tәsvir edilsin vә müraciәtlәr idarә edilsin
verilәnlәr seçilsin vә yenilәşdirilsin
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilsin vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilsin

291 Böyük porsiyalarla yenilәnmә

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
QQYSdә yenilәnmә tezliyi xüsusiyyәtlәrindәn biri
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә yenilәnmә tezliyi xüsusiyyәtlәrindәn biri
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

292 aşağı tezlik

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin yenilәnmә tezliyi
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdәverilәnlәrin yenilәnmә tezliyi
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

293 Bir neçә ildәn onlarla ilә qәdәr

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin saxlanma dövrü
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin saxlanma dövrü
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

294 Aqreqasiya olunmuş

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin aqreqasiya sәviyyәsi
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin aqreqasiya sәviyyәsi
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

295 modellәşdirmә

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin tәyinatı
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
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OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin tәyinatı
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

296 Proqnozlaşdırma

•

OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin tәyinatı
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri
QQYSdә verilәnlәrin tәyinatı
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri

297 Analitik e`mal

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin tәyinatı
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin tәyinatı
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

298 Kiçik porsiyalarla yenilәnmә

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә yenilәnmә tezliyi xüsusiyyәtlәrindәn biri
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә yenilәnmә tezliyi xüsusiyyәtlәrindәn biri
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

299 Yüksәk tezlikli

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdәverilәnlәrin yenilәnmә tezliyi
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin yenilәnmә tezliyi
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

300 Bir neçә aydan bir ilә qәdәr

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin saxlanma dövrü
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin saxlanma dövrü
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

301 Detallaşdırılmış

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin aqreqasiya sәviyyәsi
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin aqreqasiya sәviyyәsi
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

302 mürәkkәb olmayan e`mal növlәri

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin tәyinatı
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin tәyinatı
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri
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303 Operativ axtarış

•

Bill İnmana görә VAya xas olan xüsusiyyәtlәrdәn biri
OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin tәyinatı
VAnın yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb edilәn mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәrin tәyinatı
QQYSdә VAnın konsepsiyası vә istifadә mәqsәdlәrindәn biri

304 QQYSdә verilәnlәrin yenilәnmә tezliyi

•

hamsı doğrudur
aşağı tezlikli
kiçik porsiyalarla yenilәnmә
yüksәk tezlikli
verilәnlәrin dәyişmәzliyi

305 OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin yenilәnmәsi

•

hamsı doğrudur
kiçik porsiyalarla yenilәnmә
böyük porsiyalarla yenilәnmә
aşağı tezlikli
verilәnlәrin dәyişmәzliyi

306 OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin yenilәnmә tezliyi

•

hamsı doğrudur
yüksәk tezlikli
böyük porsiyalarla yenilәnmә
aşağı tezlikli
verilәnlәrin dәyişmәzliyi

307 QQYSdә verilәnlәrin saxlanma dövrü

•

bir neçә il
bir neçә ildәn onlarla ilә qәdәr
bir neçә ay
bir neçә aydan bir ilә qәdәr
bir il

308 OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin saxlanma dövrü

•

bir neçә il
bir neçә aydan bir ilә qәdәr
bir il
bir neçә ay
bir neçә ildәn onlarla ilә qәdәr

309 QQYSdә verilәnlәrin aqreqasiya sәviyyәsi

•

proqnozlaşdırılmış
aqreqasya olunmuş
yenilәnmiş
detallaşdırılmış
operativ

310 OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin aqreqasiya sәviyyәsi
proqnozlaşdırılmış

•
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•

detallaşdırılmış
yenilәnmiş
aqreqasya olunmuş
operativ

311 QQYSdә verilәnlәrin tәyinatı

•

verilәnlәrin yenilәnmәsi
modellәşdirmә
mürәkkәb olmayan e`mal növlәri
operativ axtarış
verilәnlәrin detallaşdırılması

312 QQYSdә verilәnlәrin tәyinatı

•

verilәnlәrin yenilәnmәsi
proqnozlaşdırma
mürәkkәb olmayan e`mal növlәri
operativ axtarış
verilәnlәrin detallaşdırılması

313 QQYSdә verilәnlәrin tәyinatı

•

verilәnlәrin yenilәnmәsi
analitik e`mal
mürәkkәb olmayan e`mal növlәri
operativ axtarış
verilәnlәrin detallaşdırılması

314 OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin tәyinatlı

•

aqreqasiya
mürәkkәb olmayan e`mal növlәri
proqnozlaşdırma
analitik e`mal
modellәşdirmә

315 OLTP sistemlәrdә verilәnlәrin tәyinatlı

•

aqreqasiya
operativ axtarış
proqnozlaşdırma
analitik e`mal
modellәşdirmә

316 VAnın xronologiyanın saxlanması xüsusiyyәti

•

Әksәr analitik sorğuların icrası üçün, VAnın quruluşunda `TARİX` vә/ vә ya`VAXT` tipli atributların
xronologiyasının uçotu tәlәb olunmur
Vahid sintaksis vә semantik formaya gәtirmәklә, müxtәlif layihәlәndiricilәr tәrәfindәn hazırlanmış әlavәlәrdәn
yüklәnәn verilәnlәrin birlәşdirilmәsidir
Analitik sistemlәrin OLTP sistemlәrdәn vacib fәrqi, verilәnlәrin yüklәndikdәn sonra dәyişmәz qalması vә yazıların
әlavә edilmәsindәn başqa heç bir yenilәnmәnin nәzәrdә tutulmamasıdır
Verilәnlәr ambarı quruluşunda `TARİX` vә/vә ya `VAXT` tipli açar atributların daxil edilmәsi xronologiyasının
uçotudur
Verilәnlәr ambarının onlarla әmәliyyat aparan әlavәnin deyil, predmet sahәsinin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla
hazırlanmasıdır

317 VAnın verilәnlәrin dәyişmәzliyi xüsusiyyәti
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•

VAya yüklәndikdәn sonra verilәnlәr, bir neçә aydan bir ilә qәdәr saxlanır vә teztez kiçik porsiyalarla yenilәnir
Analitik sistemlәrin OLTP sistemlәrdәn vacib fәrqi olan, verilәnlәrin yüklәndikdәn sonra dәyişmәz qalması vә
yazıların әlavә edilmәsindәn başqa heç bir yenilәnmәnin nәzәrdә tutulmamasıdır
Verilәnlәr ambarının onlarla әmәliyyat aparan әlavәnin deyil, predmet sahәsinin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla
hazırlanmasıdır
Vahid sintaksis vә semantik formaya gәtirmәklә, müxtәlif layihәlәndiricilәr tәrәfindәn hazırlanmış әlavәlәrdәn
yüklәnәn verilәnlәrin birlәşdirilmәsidir
Verilәnlәr ambarı quruluşunda `TARİX` vә/vә ya `VAXT` tipli açar atributların daxil edilmәsi xronologiyasının
uçotudur

318 VAnın verilәnlәrin dәyişmәzliyi xüsusiyyәti

•

Müxtәlif sintaksis vә semantik formaya gәtirmәklә, müxtәlif әlavәlәrdәn yüklәnmiş verilәnlәrin
detallaşdırılmasıdır (xırdalanmasıdır)
Vahid sintaksis vә semantik formaya gәtirmәklә, müxtәlif layihәlәndiricilәr tәrәfindәn hazırlanmış әlavәlәrdәn
yüklәnәn verilәnlәrin birlәşdirilmәsidir
Analitik sistemlәrin OLTP sistemlәrdәn vacib fәrqi, verilәnlәrin yüklәndikdәn sonra dәyişmәz qalması vә yazıların
әlavә edilmәsindәn başqa heç bir yenilәnmәnin nәzәrdә tutulmamasıdır
Verilәnlәr ambarının onlarla әmәliyyat aparan әlavәnin deyil, predmet sahәsinin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla
hazırlanmasıdır
Verilәnlәr ambarı quruluşunda `TARİX` vә/vә ya `VAXT` tipli açar atributların daxil edilmәsi xronologiyasının
uçotudur

319 VAnın predmet sahәsinә yönlәnmә xüsusiyyәti

•

VA predmet sahәsinin vә verilәnlәrlә әmәliyyat aparan әlavәnin, verilәnlәrinin aqreqasiya vә inteqrasiya
sәviyyәsini nәzәrә almaqla hazırlanmalıdır
Verilәnlәr ambarının onlarla әmәliyyat aparan әlavәnin deyil, predmet sahәsinin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almaqla
hazırlanmasıdır
Analitik sistemlәrin OLTP sistemlәrdәn vacib fәrqi, verilәnlәrin yüklәndikdәn sonra dәyişmәz qalması vә yazıların
әlavә edilmәsindәn başqa heç bir yenilәnmәnin nәzәrdә tutulmamasıdır
Vahid sintaksis vә semantik formaya gәtirmәklә, müxtәlif layihәlәndiricilәr tәrәfindәn hazırlanmış әlavәlәrdәn
yüklәnәn verilәnlәrin birlәşdirilmәsidir
Verilәnlәr ambarı quruluşunda `TARİX` vә/vә ya `VAXT` tipli açar atributların daxil edilmәsi xronologiyasının
uçotudur

320 Verilәnlәr ambarı quruluşunda `TARİX` vә/vә ya `VAXT` tipli açar atributların daxil edilmәsi
xronologiyasının uçotu – bu:

•

VAnın verilәnlәrin dәyişmәzliyi xüsusiyyәtidir
VAnın yenilәnmә tezliyi xüsusiyyәtidir
VAnın verilәnlәrin saxlanma dövrü xüsusiyyәtidir
VAnın verilәnlәrininterallığı xüsusiyyәtidir
xronologiyanın saxlanması xüsusiyyәtidir

321 Analitik sistemlәrin OLTP sistemlәrdәn vacib fәrqi, verilәnlәrin yüklәndikdәn sonra dәyişmәz qalması
vә yazıların әlavә edilmәsindәn başqa heç bir yenilәnmәnin nәzәrdә tutulmamasıdır – bu:

•

VAnın verilәnlәrin inteqrallıq xüsusiyyәtidir
VAnın verilәnlәrin dәyişmәzliyi xüsusiyyәtidir
VAnın verilәnlәrin yenilәnmә tezliyi xüsusiyyәtidir
VAnın verilәnlәrin saxlanma dövrü xüsusiyyәtidir
VAnın verilәnlәrin xronologiyanın saxlanması xüsusiyyәtidir

322 Vahid sintaksis vә semantik formaya gәtirmәklә, müxtәlif layihәlәndiricilәr tәrәfindәn hazırlanmış
әlavәlәrdәn yüklәnәn verilәnlәrin birlәşdirilmәsi – bu:

•

VAnın modellәşdirmә xüsusiyyәtidir
VAnın inteqrasiyalıq xüsusiyyәtidir
VAnın analitik e`mal xüsusiyyәtidir
VAnın operativ axtarış xüsusiyyәtidir
VAnın proqnozlaşdırma xüsusiyyәtidir
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323 Verilәnlәr ambarı onlarla әmәliyyat aparan әlavәnin deyil, predmet sahәsinin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә
almaqla hazırlanmalıdır – bu:

•

VAnın modellәşdirmә xüsusiyyәtidir
VAnın predmet sahәsinә yönәlmә xüsusiyyәtidir
VAnın analitik e`mal xüsusiyyәtidir
VAnın operativ axtarış xüsusiyyәtidir
VAnın proqnozlaşdırma xüsusiyyәtidir

324 Verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll olunması tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biri

•

informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır
ictifadәçilәrin verilәnlәrә müraciәtinin әlverişliliyinin tәmin edilmәsidir
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

325 Verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll olunması tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biri

•

informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır
verilәnlәr ambarının ilkin doldurulması vә sonra tamamlanmasıdır
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

326 Verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll olunması tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biri

•

informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır
Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

327 QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

•

Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
yenilәnmә tezliyidir
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır

328 QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

•

Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır

329 QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

•

Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
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•

verilәnlәrin aqreqasiya sәviyyәsidir
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır

330 QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

•

Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
verilınlırin tәyinatlılığı
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır

331 Verilәnlәr ambarının QQYSdә istifadә kosepsiyasının mәqsәdlәrindәn biri

•

Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
verilәnlәrin inteqrasiya olunmuş mәnbәyinin yaradılmasıdır
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

332 Verilәnlәr ambarının QQYSdә istifadә kosepsiyasının mәqsәdlәrindәn biri

•

Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
tәşkilatın vahid verilәnlәr modelinin yaradılmasıdır
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür
Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir

333 Verilәnlәr ambarının QQYSdә istifadә kosepsiyasının mәqsәdlәrindәn biri

•

informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

334 Bill İnnmana görә, verilәnlәr ambarının tәyinedicilәrindәn biri

•

Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
idarәetmә qәrarlarının qәbulunun tәmin edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmlşdur
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

335 Bill İnnmana görә, verilәnlәr ambarının tәyinedicilәrindәn biri
Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür
informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır
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•

Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır

336 Bill İnnmana görә, verilәnlәr ambarının tәyinedicilәrindәn biri

•

Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
inteqrasiya olunmasıdır
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

337 Bill İnnmana görә, verilәnlәr ambarının tәyinedicilәrindәn biri

•

Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Predmet yönümlüdür
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

338 Verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri

•

Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Tranzaksiyaların e`malı sistemlәrindә vә QQYSdә istifadә edilәn verilәnlәr yığımlarının bölünmәsidir
(fәrqlәndirilmәsidir)
Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir

339 Verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri

•

informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici elektron
informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılmasıdır
Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatıdır
Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsidir
Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımıdır
Verilәnlәrin saxlanma dövrüdür

340 İstifadәçilәrin verilәnlәrә әlverişli müraciәtinin tәmin edilmәsi – bu:

•

verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

341 Ambarın verilәnlәrlә ilkin doldurulması vә sonra tamamlanması – bu:

•

verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri

342 Analitik sorğulara yol verilә bilәn cavab vaxtı vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsi – bu:
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•

verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

343 Yenilәnmә tezliyi – bu:

•

verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri
verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri

344 Verilәnlәrin saxlanma dövrü – bu:

•

verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

345 Verilәnlәrin aqreqasiya sәviyyәsi – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri

346 Verilәnlәrin tәyinatlılığı – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri

347 Müxtәlif informasiyalara әlverişli müraciәti tәmin edәn vә müxtәlif analitik altsistemlәrdәn olan eyni
sorğulara eyni cavab alınmasına zәmanәt verәn, inteqrasiya edilmiş verilәnlәr mәnbәyinin yaradılması – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

348 Tәşkilatın vahid verilәnlәr modelinin yaradılması – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

349 Analitiklәrin qәrar hazırlanması üçün lazım olan bütün informasiyalarla vaxtında tәminatı – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
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verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

350 İdarәedici qәrar qәbulunu tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

351 Yenilәnmәyәn vә xronologiyanı saxlayan verilәnlәr yığımı – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

352 İnteqrasiya edilmiş (ümumilәşmiş) – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

353 Predmet yönümlülük – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

354 Tranzaksiyaların e`malı sistemlәrindә vә QQYSdә istifadә edilәn verilәnlәr yığımlarının bölünmәsi
(fәrqlәndirilmәsi) – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

355 informasiyaların әnәnәvi OLTPlәrinin müxtәlif mәnbәlәrindәn, tәşkilata nәzәrәn daxili vә xarici
elektron informasiya arxivlәrindәn olan verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsimәsi vә razılaşdırılması – bu:

•

verilәnlәr ambarının yaradılması zamanı hәll edilmәsi tәlәb olunan mәsәlәlәrdәn biri
verilәnlәr ambarı konsepsiyasının qaydalarından biri
QQYSdә verilәnlәr ambarı konsepsiyasının istifadәsi mәqsәdlәrindәn biri
Bill İnman tәrәfindәn verilәnlәr ambarını xarakterizә etmәk üçün verilәn tәyinedicilәrdәn biri
QQYS vә OLTPdә verilәnlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri

356 Aşağıdakıların hansı QQYSnin verilәnlәr bazası üçün daha yüksәk sәviyyәdә xarakterikdir?

•

relyasiya modeli cәdvәldә yazıların qaydalanmasını nәzәrdә tutmur
sorğulara xidmәt zamanı xırdalıqlar deyil, ümumilәşmiş verilәnlәr istifadә edilir
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cәdvәllәrin normallaşdırılması informasiya artıqlığını aradan qaldırır ki, bu da informasiyaların yenilәnmәsi üçün
lazım olan tәsirlәrin miqdarını azaldır
sorğulara xidmәt zamanı istifadә edilәn verilәnlәr daha xırdalıqları әhatә edir
normallaşdırılmış VBdә eyni qiymәtlәrin müxtәlif münasibәtlәrdә yenilәnmәsinә ehtiyac olmur.

357 Aşağıdakıların hansı QQYSnin verilәnlәr bazası üçün daha yüksәk sәviyyәdә xarakterikdir?

•

relyasiya modeli cәdvәldә yazıların qaydalanmasını nәzәrdә tutmur
sorğuların icrası üçün böyük informasiya massivlәrinin icrası tәlәb olunur
cәdvәllәrin normallaşdırılması informasiya artıqlığını aradan qaldırır ki, bu da informasiyaların yenilәnmәsi üçün
lazım olan tәsirlәrin miqdarını azaldır
sorğulara xidmәt zamanı istifadә edilәn verilәnlәr daha xırdalıqları әhatә edir
normallaşdırılmış VBdә eyni qiymәtlәrin müxtәlif münasibәtlәrdә yenilәnmәsinә ehtiyac olmur.

358 Aşağıdakıların hansı QQYSnin verilәnlәr bazası üçün daha yüksәk sәviyyәdә xarakterikdir?

•

relyasiya modeli cәdvәldә yazıların qaydalanmasını nәzәrdә tutmur
normallaşdırma problemi o qәdәr dә aktual deyil
cәdvәllәrin normallaşdırılması informasiya artıqlığını aradan qaldırır ki, bu da informasiyaların yenilәnmәsi üçün
lazım olan tәsirlәrin miqdarını azaldır
sorğulara xidmәt zamanı istifadә edilәn verilәnlәr daha xırdalıqları әhatә edir
normallaşdırılmış VBdә eyni qiymәtlәrin müxtәlif münasibәtlәrdә yenilәnmәsinә ehtiyac olmur.

359 Aşağıdakıların hansı QQYSnin verilәnlәr bazası üçün daha yüksәk sәviyyәdә xarakterikdir?

•

relyasiya modeli cәdvәldә yazıların qaydalanmasını nәzәrdә tutmur
sistemdә verilәnlәrin әsasәn toplanması vә oxunması hәyata keçirilir
cәdvәllәrin normallaşdırılması informasiya artıqlığını aradan qaldırır ki, bu da informasiyaların yenilәnmәsi üçün
lazım olan tәsirlәrin miqdarını azaldır
sorğulara xidmәt zamanı istifadә edilәn verilәnlәr daha xırdalıqları әhatә edir
normallaşdırılmış VBdә eyni qiymәtlәrin müxtәlif münasibәtlәrdә yenilәnmәsinә ehtiyac olmur.

360 Aşağıdakıların hansı QQYSnin verilәnlәr bazası üçün daha yüksәk sәviyyәdә xarakterikdir?

•

relyasiya modeli cәdvәldә yazıların qaydalanmasını nәzәrdә tutmur
verilәnlәr demәk olar ki, yenilәnmir
cәdvәllәrin normallaşdırılması informasiya artıqlığını aradan qaldırır ki, bu da informasiyaların yenilәnmәsi üçün
lazım olan tәsirlәrin miqdarını azaldır
sorğulara xidmәt zamanı istifadә edilәn verilәnlәr daha xırdalıqları әhatә edir
normallaşdırılmış VBdә eyni qiymәtlәrin müxtәlif münasibәtlәrdә yenilәnmәsinә ehtiyac olmur.

361 Aşağıdakıların hansı OLTP sistemlәrin VBsi üçün daha xarakterikdir?

•

sorğuların icrası üçün böyük informasiya massivlәrinin icrası tәlәb olunur
relyasiya modeli cәdvәldә yazıların qaydalanmasını nәzәrdә tutmur
sistemdә verilәnlәrin әsasәn toplanması vә oxunması hәyata keçirilir
verilәnlәr demәk olar ki, yenilәnmir
normallaşdırma problemi o qәdәr dә aktual deyil

362 Aşağıdakıların hansı OLTP sistemlәrin VBsi üçün daha xarakterikdir?

•

sorğuların icrası üçün böyük informasiya massivlәrinin icrası tәlәb olunur
normallaşdırılmış VBdә eyni qiymәtlәrin müxtәlif münasibәtlәrdә yenilәnmәsinә ehtiyac olmur.
sistemdә verilәnlәrin әsasәn toplanması vә oxunması hәyata keçirilir
verilәnlәr demәk olar ki, yenilәnmir
normallaşdırma problemi o qәdәr dә aktual deyil

363 Aşağıdakıların hansı OLTP sistemlәrin VBsi üçün daha xarakterikdir?
sorğuların icrası üçün böyük informasiya massivlәrinin icrası tәlәb olunur

•
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•

cәdvәllәrin normallaşdırılması informasiya artıqlığını aradan qaldırır ki, bu da informasiyaların yenilәnmәsi üçün
lazım olan tәsirlәrin miqdarını azaldır
sistemdә verilәnlәrin әsasәn toplanması vә oxunması hәyata keçirilir
verilәnlәr demәk olar ki, yenilәnmir
normallaşdırma problemi o qәdәr dә aktual deyil

364 Aşağıdakıların hansı OLTP sistemlәrin VBsi üçün daha xarakterikdir?

•

sorğuların icrası üçün böyük informasiya massivlәrinin icrası tәlәb olunur
sorğulara xidmәt zamanı istifadә edilәn verilәnlәr daha xırdalıqları әhatә edir
sistemdә verilәnlәrin әsasәn toplanması vә oxunması hәyata keçirilir
verilәnlәr demәk olar ki, yenilәnmir
normallaşdırma problemi o qәdәr dә aktual deyil

365 Aşağıdakıların hansı OLTP sistemlәrin VBsi üçün daha xarakterikdir?

•

sorğuların icrası üçün böyük informasiya massivlәrinin icrası tәlәb olunur
doğru cavab yoxdur
sistemdә verilәnlәrin әsasәn toplanması vә oxunması hәyata keçirilir
verilәnlәr demәk olar ki, yenilәnmir
normallaşdırma problemi o qәdәr dә aktual deyil

366 Aşağıdakıların hansı OLTP sistemlәr üçün daha yüksәk sәviyyәdә xarakterikdir?

•

relyasiya modeli cәdvәldә yazıların qaydalanmasını nәzәrdә tutmur
bütün bәndlәr
cәdvәllәrin normallaşdırılması informasiya artıqlığını aradan qaldırır ki, bu da informasiyaların yenilәnmәsi üçün
lazım olan tәsirlәrin miqdarını azaldır
sorğulara xidmәt zamanı istifadә edilәn verilәnlәr daha xırdalıqları әhatә edir
normallaşdırılmış VBdә eyni qiymәtlәrin müxtәlif münasibәtlәrdә yenilәnmәsinә ehtiyac olmur.

367 Aşağıdakıların hansı QQYSnin verilәnlәr bazası üçün daha yüksәk sәviyyәdә xarakterikdir?

•

sorğuların icrası üçün böyük informasiya massivlәrinin icrası tәlәb olunur
bütün bәndlәr
sistemdә verilәnlәrin әsasәn toplanması vә oxunması hәyata keçirilir
verilәnlәr demәk olar ki, yenilәnmir
normallaşdırma problemi o qәdәr dә aktual deyil

368 Aşağıdakıların hansı qәrar qәbuluna yardım sistemlәrinin mәsәlәsidir?

•

meteomәlumatların yığılması
klasterlәşdirmә
telefon şәbәkәlәrinә xidmәt
informasiya arxivlәrinә xidmәt
biletlәrin ehtiyatlanması sistemi

369 Aşağıdakıların hansı qәrar qәbuluna yardım sistemlәrinin mәsәlәsidir?

•

meteomәlumatların yığılması
tәsniflәşdirmә
telefon şәbәkәlәrinә xidmәt
informasiya arxivlәrinә xidmәt
biletlәrin ehtiyatlanması sistemi

370 Aşağıdakıların hansı qәrar qәbuluna yardım sistemlәrinin mәsәlәsidir?

•

meteomәlumatların yığılması
telefon şәbәkәlәrinә xidmәt
informasiya arxivlәrinә xidmәt
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•

proqnozlaşdırma
biletlәrin ehtiyatlanması sistemi

371 Aşağıdakıların hansı qәrar qәbuluna yardım sistemlәrinin mәsәlәsidir?

•

meteomәlumatların yığılması
alternativ qәrarın qiymәtlәndirilmәsi
telefon şәbәkәlәrinә xidmәt
informasiya arxivlәrinә xidmәt
biletlәrin ehtiyatlanması sistemi

372 Aşağıdakıların hansı qәrar qәbuluna yardım sistemlәrinin mәsәlәsidir?

•

meteomәlumatların yığılması
doğru cavab yoxdur
telefon şәbәkәlәrinә xidmәt
informasiya arxivlәrinә xidmәt
biletlәrin ehtiyatlanması sistemi

373 Aşağıdakәların hansı verilәnlәrin operativ e`malı mәsәlәsidir?

•

klasterlәşdirmә
meteomәlumatların yığılması
proqnozlaşdırma
alternativ qәrarın qiymәtlәndirilmәsi
tәsniflәşdirmә

374 Aşağıdakәların hansı verilәnlәrin operativ e`malı mәsәlәsidir?

•

klasterlәşdirmә
biletlәrin ehtiyatlanması sistemi
proqnozlaşdırma
alternativ qәrarın qiymәtlәndirilmәsi
tәsniflәşdirmә

375 Aşağıdakәların hansı verilәnlәrin operativ e`malı mәsәlәsidir?

•

klasterlәşdirmә
telefon şәbәkәlәrinә xidmәt
proqnozlaşdırma
alternativ qәrarın qiymәtlәndirilmәsi
tәsniflәşdirmә

376 Aşağıdakәların hansı verilәnlәrin operativ e`malı mәsәlәsidir?

•

klasterlәşdirmә
informasiya arxivlәrinә xidmәt
proqnozlaşdırma
alternativ qәrarın qiymәtlәndirilmәsi
tәsniflәşdirmә

377 Aşağıdakәların hansı verilәnlәrin operativ e`malı mәsәlәsidir?

•

klasterlәşdirmә
doğru cavab yoxdur
proqnozlaşdırma
alternativ qәrarın qiymәtlәndirilmәsi
tәsniflәşdirmә
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378 Aşağıdakıların hansı qәrar qәbuluna yardım sistemlәrinin mәsәlәsidir?

•

klasterlәşdirmә
bütün digәr bәndlәr
proqnozlaşdırma
alternativ qәrarın qiymәtlәndirilmәsi
tәsniflәşdirmә

379 Aşağıdakәların hansı verilәnlәrin operativ e`malı mәsәlәsidir?

•

meteomәlumatların yığılması
bütün digәr bәndlәr
telefon şәbәkәlәrinә xidmәt
informasiya arxivlәrinә xidmәt
biletlәrin ehtiyatlanması sistemi

380 Aşağıdakıların hansı QQYSnin hazırlanması zәruriliyini başa düşmәk üçün sәbәb oldu?

•

güclü hesablama texnikası vasitәlәrinin istifadәsi böyük informasiya hәcmlәrinin toplanmasına imkan verdi
yüksәk sür`әtli kompüterlәrin dәyәrinin vә böyük hәcmli verilәnlәrin saxlanması mәsrәflәrinin azalması,
informasiyaların e`malının riyazi metodlarının inkişafı
FKnın meydana gәlmәsilә EHM orta firma vә tәşkilatların әksәriyyәti üçün әlçatan oldu
hәrbi idarәlәr vә böyük şirkәtlәr paylanmış hesablama sistemlәrinә malik oldular
paylanmış hesablama sistemlәri verilәnlәrin operativ e`malına tәlabatı reallaşdırdı

381 Aşağıdakıların hansı QQYSnin hazırlanması zәruriliyini başa düşmәk üçün sәbәb oldu?

•

güclü hesablama texnikası vasitәlәrinin istifadәsi böyük informasiya hәcmlәrinin toplanmasına imkan verdi
toplanmış verilәnlәrinin böyük hәcmlәrinin e`malının mümkünlüyü
FKnın meydana gәlmәsilә EHM orta firma vә tәşkilatların әksәriyyәti üçün әlçatan oldu
hәrbi idarәlәr vә böyük şirkәtlәr paylanmış hesablama sistemlәrinә malik oldular
paylanmış hesablama sistemlәri verilәnlәrin operativ e`malına tәlabatı reallaşdırdı

382 Aşağıdakıların hansı QQYSnin hazırlanması zәruriliyini başa düşmәk üçün sәbәb oldu?

•

güclü hesablama texnikası vasitәlәrinin istifadәsi böyük informasiya hәcmlәrinin toplanmasına imkan verdi
toplanmış informasiyaların әhәmiyyәtinin dәrk edilmәsi vә onların analitik mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadәsinin
mümkünlüyü
FKnın meydana gәlmәsilә EHM orta firma vә tәşkilatların әksәriyyәti üçün әlçatan oldu
hәrbi idarәlәr vә böyük şirkәtlәr paylanmış hesablama sistemlәrinә malik oldular
paylanmış hesablama sistemlәri verilәnlәrin operativ e`malına tәlabatı reallaşdırdı

383 Aşağıdakıların hansı QQYSnin hazırlanması zәruriliyini başa düşmәk üçün sәbәb oldu?

•

güclü hesablama texnikası vasitәlәrinin istifadәsi böyük informasiya hәcmlәrinin toplanmasına imkan verdi
informasiya massivlәrindәn, informasiya sisteminin predmet sahәsinin tabe olduğu , ilk baxışda gizlin olan
qanunauyğunluqların aşkarlanmasına cәhd edilmәsinin mümkünlüyü
FKnın meydana gәlmәsilә EHM orta firma vә tәşkilatların әksәriyyәti üçün әlçatan oldu
hәrbi idarәlәr vә böyük şirkәtlәr paylanmış hesablama sistemlәrinә malik oldular
paylanmış hesablama sistemlәri verilәnlәrin operativ e`malına tәlabatı reallaşdırdı

384 Aşağıdakıların hansı QQYSnin hazırlanması zәruriliyini başa düşmәk üçün sәbәb oldu?

•

güclü hesablama texnikası vasitәlәrinin istifadәsi böyük informasiya hәcmlәrinin toplanmasına imkan verdi
toplanmış verilәnlәrdәn hәm informasiya sisteminin xidmәt etdiyi tәşkilatın fәaliyyәti haqqında, hәm dә fәaliyyәt
sferası haqqında daha dәrin biliklәr alınmasının mümkünlüyü
FKnın meydana gәlmәsilә EHM orta firma vә tәşkilatların әksәriyyәti üçün әlçatan oldu
hәrbi idarәlәr vә böyük şirkәtlәr paylanmış hesablama sistemlәrinә malik oldular
paylanmış hesablama sistemlәri verilәnlәrin operativ e`malına tәlabatı reallaşdırdı
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385 Aşağıdakıların hansı QQYSnin hazırlanması zәruriliyini başa düşmәk üçün sәbәb oldu?

•

güclü hesablama texnikası vasitәlәrinin istifadәsi böyük informasiya hәcmlәrinin toplanmasına imkan verdi
verilәnlәrin yığılmasının mәqsәdin özü olmadığının vә toplanmış informasiya massivlәrinin әhәmiyyәtli ola
bilәcәyinin başa düşülmәsi
FKnın meydana gәlmәsilә EHM orta firma vә tәşkilatların әksәriyyәti üçün әlçatan oldu
hәrbi idarәlәr vә böyük şirkәtlәr paylanmış hesablama sistemlәrinә malik oldular
paylanmış hesablama sistemlәri verilәnlәrin operativ e`malına tәlabatı reallaşdırdı

386 Aşağıdakıların hansı QQYSnin hazırlanması zәruriliyini başa düşmәk üçün sәbәb oldu?

•

güclü hesablama texnikası vasitәlәrinin istifadәsi böyük informasiya hәcmlәrinin toplanmasına imkan verdi
doğru cavab yoxdur
FKnın meydana gәlmәsilә EHM orta firma vә tәşkilatların әksәriyyәti üçün әlçatan oldu
hәrbi idarәlәr vә böyük şirkәtlәr paylanmış hesablama sistemlәrinә malik oldular
paylanmış hesablama sistemlәri verilәnlәrin operativ e`malına tәlabatı reallaşdırdı

387 Aşağıdakıların hansı, müxtәlif idarәetmә orqanlarının, hesablama texnikası vasitәlәri ilә tәchizatının
birinci mәrhәlәsinin bitmәsini xarakterizә edir?

•

toplanmış informasiyaların әhәmiyyәtinin dәrk edilmәsi vә onların analitik mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadәsinin
mümkünlüyü
güclü hesablama texnikası vasitәlәrinin istifadәsi böyük informasiya hәcmlәrinin toplanmasına imkan verdi
toplanmış verilәnlәrdәn hәm informasiya sisteminin xidmәt etdiyi tәşkilatın fәaliyyәti haqqında, hәm dә fәaliyyәt
sferası haqqında daha dәrin biliklәr alınmasının mümkünlüyü
verilәnlәrin yığılmasının mәqsәdin özü olmadığının vә toplanmış informasiya massivlәrinin әhәmiyyәtli ola
bilәcәyinin başa düşülmәsi
informasiya massivlәrindәn, informasiya sisteminin predmet sahәsinin tabe olduğu , ilk baxışda gizlin olan
qanunauyğunluqların aşkarlanmasına cәhd edilmәsinin mümkünlüyü

388 Aşağıdakıların hansı, müxtәlif idarәetmә orqanlarının, hesablama texnikası vasitәlәri ilә tәchizatının
birinci mәrhәlәsinin bitmәsini xarakterizә edir?

•

toplanmış informasiyaların әhәmiyyәtinin dәrk edilmәsi vә onların analitik mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadәsinin
mümkünlüyü
paylanmış hesablama sistemlәri verilәnlәrin operativ e`malına tәlabatı reallaşdırdı
toplanmış verilәnlәrdәn hәm informasiya sisteminin xidmәt etdiyi tәşkilatın fәaliyyәti haqqında, hәm dә fәaliyyәt
sferası haqqında daha dәrin biliklәr alınmasının mümkünlüyü
verilәnlәrin yığılmasının mәqsәdin özü olmadığının vә toplanmış informasiya massivlәrinin әhәmiyyәtli ola
bilәcәyinin başa düşülmәsi
informasiya massivlәrindәn, informasiya sisteminin predmet sahәsinin tabe olduğu , ilk baxışda gizlin olan
qanunauyğunluqların aşkarlanmasına cәhd edilmәsinin mümkünlüyü

389 Aşağıdakıların hansı, müxtәlif idarәetmә orqanlarının, hesablama texnikası vasitәlәri ilә tәchizatının
birinci mәrhәlәsinin bitmәsini xarakterizә edir?

•

toplanmış informasiyaların әhәmiyyәtinin dәrk edilmәsi vә onların analitik mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadәsinin
mümkünlüyü
FKnın meydana gәlmәsilә EHM orta firma vә tәşkilatların әksәriyyәti üçün әlçatan oldu
toplanmış verilәnlәrdәn hәm informasiya sisteminin xidmәt etdiyi tәşkilatın fәaliyyәti haqqında, hәm dә fәaliyyәt
sferası haqqında daha dәrin biliklәr alınmasının mümkünlüyü
verilәnlәrin yığılmasının mәqsәdin özü olmadığının vә toplanmış informasiya massivlәrinin әhәmiyyәtli ola
bilәcәyinin başa düşülmәsi
informasiya massivlәrindәn, informasiya sisteminin predmet sahәsinin tabe olduğu , ilk baxışda gizlin olan
qanunauyğunluqların aşkarlanmasına cәhd edilmәsinin mümkünlüyü

390 Aşağıdakıların hansı, müxtәlif idarәetmә orqanlarının, hesablama texnikası vasitәlәri ilә tәchizatının
birinci mәrhәlәsinin bitmәsini xarakterizә edir?
informasiya massivlәrindәn, informasiya sisteminin predmet sahәsinin tabe olduğu , ilk baxışda gizlin olan
qanunauyğunluqların aşkarlanmasına cәhd edilmәsinin mümkünlüyü
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•

toplanmış verilәnlәrdәn hәm informasiya sisteminin xidmәt etdiyi tәşkilatın fәaliyyәti haqqında, hәm dә fәaliyyәt
sferası haqqında daha dәrin biliklәr alınmasının mümkünlüyü
verilәnlәrin yığılmasının mәqsәdin özü olmadığının vә toplanmış informasiya massivlәrinin әhәmiyyәtli ola
bilәcәyinin başa düşülmәsi
toplanmış informasiyaların әhәmiyyәtinin dәrk edilmәsi vә onların analitik mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadәsinin
mümkünlüyü
hәrbi idarәlәr vә böyük şirkәtlәr paylanmış hesablama sistemlәrinә malik oldular

391 tranzaksiyaların birgә icrasının nәticәsi, onların ardıcıl icrasının nәticәsi ilә ekvivalent olmalıdır

•

tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın müvәffәqiyyәtli bitmәsi әlamәtidir
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın sәhvlә bitmәsi әlamәtidir
VByә çoxistifadәçili müraciәtin tәşkilinin әsas prinsiplәrindәn biridir
Tranzaksiyanın razılıqlı olduğunu bildirәn әlamәtdir
tranzaksiyanın qapalılığını bildirәn әlamәtdir

392 tranzaksiya qeyd olunmayan verilәnlәrә müraciәt edә bilmәz

•

tranzaksiyanın qapalılığını bildirәn әlamәtdir
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın müvәffәqiyyәtli bitmәsi әlamәtidir
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın sәhvlә bitmәsi әlamәtidir
Tranzaksiyanın razılıqlı olduğunu bildirәn әlamәtdir
VByә çoxistifadәçili müraciәtin tәşkilinin әsas prinsiplәrindәn biridir

393 VByә çoxistifadәçili müraciәtin tәşkilinin әsas prinsiplәrindәn biri:

•

tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın müvәffәqiyyәtli bitmәsi
tranzaksiyanın cәsәdinin ROLLBACK WORK operatoru ilә bitmәsi
tranzaksiyanın cәsәdinin COMMİT operatoru ilә bitmәsi
tranzaksiyaların birgә icrasının nәticәsi, onların ardıcıl icrasının nәticәsi ilә ekvivalent olmalıdır
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın sәhvlә bitmәsi

394 VByә çoxistifadәçili müraciәtin tәşkilinin әsas prinsiplәrindәn biri:

•

tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın sәhvlә bitmәsi
tranzaksiyanın cәsәdinin COMMİT operatoru ilә bitmәsi
tranzaksiyanın cәsәdinin ROLLBACK WORK operatoru ilә bitmәsi
tranzaksiya qeyd olunmayan verilәnlәrә müraciәt edә bilmәz
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın müvәffәqiyyәtli bitmәsi

395 Tranzaksiyanın qayıtması

•

tranzaksiyanın qapalılığını bildirәn әlamәtdir
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın müvәffәqiyyәtli bitmәsi әlamәtidir
Tranzaksiyanın razılıqlı olduğunu bildirәn әlamәtdir
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın sәhvlә bitmәsi әlamәtidir
tranzaksiyanın ömürlük olduğunu bildirәn әlamәtdir

396 Tranzaksiyanın qeyd edilmәsi

•

tranzaksiyanın ömürlük olduğunu bildirәn әlamәtdir
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın sәhvlә bitmәsi әlamәtidir
Tranzaksiyanın razılıqlı olduğunu bildirәn әlamәtdir
tranzaksiyanı formalaşdıran proqramın müvәffәqiyyәtli bitmәsi әlamәtidir
tranzaksiyanın qapalılığını bildirәn әlamәtdir

397 Hansı halda tranzaksiya qayıtma ilә bitir?
cәsәd COSİSTENCY operatoru ilә bitdikdә
cәsәd DARABİLİTY operatoru ilә bitdikdә
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•

cәsәd İSOLATİON operatoru ilә bitdikdә
tranzaksiyanı formalaşdıran әlavә sәhvlә bitdikdә
cәsәd COMMIT WORK operatoru ilә bitdikdә

398 Hansı halda tranzaksiya qayıtma ilә bitir?

•

a) cәsәd DARABİLİTY operatoru ilә bitdikdә
cәsәd ROLLBACK WORK operatoru ilә bitdikdә
cәsәd COSİSTENCY operatoru ilә bitdikdә
cәsәd COMMIT WORK operatoru ilә bitdikdә
cәsәd İSOLATİON operatoru ilә bitdikdә

399 Hansı halda tranzaksiya qeyd etmә ilә bitir?

•

cәsәd DARABİLİTY operatoru ilә bitdikdә
tranzaksiyanı formalaşdıran proqram müvәffәqiyyәtli bitdikdә
cәsәd COSİSTENCY operatoru ilә bitdikdә
cәsәd ROLLBACK WORK operatoru ilә bitdikdә
cәsәd İSOLATİON operatoru ilә bitdikdә

400 Hansı halda tranzaksiya qeyd etmә ilә bitir?

•

a) cәsәd DARABİLİTY operatoru ilә bitdikdә
cәsәd COMMIT WORK operatoru ilә bitdikdә
cәsәd COSİSTENCY operatoru ilә bitdikdә
cәsәd ROLLBACK WORK operatoru ilә bitdikdә
cәsәd İSOLATİON operatoru ilә bitdikdә

401 ROLLBACK WORK

•

tranzaksiyanın ömürlük olduğunu bildirәn әlamәt
tranzaksiyanın qayıtmasının zәruriliyini bildirәn operator
Tranzaksiyanın razılıqlı olduğunu bildirәn әlamәt
Tranzaksiyanın atomluluğunu bildirәn әlamәt
tranzaksiyanın qapalılığını bildirәn әlamәt

402 COMMIT WORK

•

tranzaksiyanın ömürlük olduğunu bildirәn әlamәt
tranzaksiyanın qeyd edilmәsinin zәruriliyini bildirәn operator
Tranzaksiyanın razılıqlı olduğunu bildirәn әlamәt
Tranzaksiyanın atomluluğunu bildirәn әlamәt
tranzaksiyanın qapalılığını bildirәn әlamәt

403 ROLLBACK WORK

•

tranzaksiyanın ömürlük olduğunu bildirәn әlamәt
Tranzaksiyanın cәsәdinin bitmәsini bildirәn SQL operatorlarından biri
Tranzaksiyanın razılıqlı olduğunu bildirәn әlamәt
Tranzaksiyanın atomluluğunu bildirәn әlamәt
tranzaksiyanın qapalılığını bildirәn әlamәt

404 COMMIT WORK

•

tranzaksiyanın ömürlük olduğunu bildirәn әlamәt
Tranzaksiyanın cәsәdinin bitmәsini bildirәn SQL operatorlarından biri
Tranzaksiyanın razılıqlı olduğunu bildirәn әlamәt
Tranzaksiyanın atomluluğunu bildirәn әlamәt
tranzaksiyanın qapalılığını bildirәn әlamәt
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405 Transaksiyanın cәsәdinin bitmәsini bildirәn SQL operatorlarından biri:

•

END TRANZACTION
ROLLBACK WORK
GREET TABLE
UPDATE
END

406 Transaksiyanın cәsәdinin bitmәsini bildirәn SQL operatorlarından biri:

•

END TRANZACTION
COMMIT WORK
GREET TABLE
UPDATE
END

407 E`mal prosesinin tәşkili üzrә tranzaksiya variantları hansı bәnddә yerlәşir?

•

kilidlәnmiş, kilidlәnmәmiş
lokal, paylanmış
qeyd etmәyә hazırlaşma, tranzaksiyanı qeyd et
qeyd edilmә, qayıtma
atomluluq, razılaşma, qapalılıq, ömürlük

408 Paylanmış tranzaksiyanın qeyd olunması üçün VB serverinin verdiyi әmr hansı bәnddә yerlәşir?

•

kilidlәnmiş, kilidlәnmәmiş
qeyd etmәyә hazırlaşma, tranzaksiyanı qeyd et
atomluluq, razılaşma, qapalılıq, ömürlük
qeyd edilmә, qayıtma
lokal, paylanmış

409 tranzaksiyanın icrasının nәticәsi olan variantlar hansı bәnddә yerlәşir?

•

kilidlәnmiş, kilidlәnmәmiş
qeyd edilmә, qayıtma
qeyd etmәyә hazırlaşma, tranzaksiyanı qeyd et
atomluluq, razılaşma, qapalılıq, ömürlük
lokal, paylanmış

410 Hansı bәnddә tranzaksiyanın xüsusiyyәtlәri göstәrilmişdir?

•

qeyd edilmә, qayıtma
lokal, paylanmış
atomluluq, razılaşma, qapalılıq, ömürlük
qeyd etmәyә hazırlaşma, tranzaksiyanı qeyd et
kilidlәnmiş, kilidlәnmәmiş

411 Tranzaksiyanın icrası nәticәlәrindәn biri:

•

`tranzaksiyanı qeyd et` әmri
qayıtma
qapalılıq
razılaşma
`qeyd etmәyә hazırlaş` әmri

412 Tranzaksiyanın icrası nәticәlәrindәn biri:
`tranzaksiyanı qeyd et` әmri

•
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•

qeyd edilmә
qapalılıq
razılaşma
`qeyd etmәyә hazırlaş` әmri

413 Tranzaksiyanın malik olduğu әsas xüsusiyyәtlәrdәn biri:

•

qlobal reallaşma
ömürlülük
qayıtma
qeyd olunma
lokal reallaşma

414 Tranzaksiyanın malik olduğu әsas xüsusiyyәtlәrdәn biri:

•

qlobal reallaşma
qapalılıq, mühafizәlik
qayıtma
qeyd olunma
lokal reallaşma

415 Tranzaksiyanın malik olduğu әsas xüsusiyyәtlәrdәn biri:

•

qlobal reallaşma
razılaşma
qayıtma
qeyd olunma
lokal reallaşma

416 Tranzaksiyanın malik olduğu әsas xüsusiyyәtlәrdәn biri:

•

qlobal reallaşma
atomluq
qayıtma
qeyd olunma
lokal reallaşma

417 tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti

•

VByә tәsir nöqteyi nәzәrindәn bölünmәz olan, verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatları ardıcıllığıdır
Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç bir halda
itә bilmәz
E`mal başa çatdıqdan sonra, VBnin bütövlüyü mәhdudiyyәtlәrinin gözlәninmәsidır
VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:
Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrasıdır

418 tranzaksiyanın mühafizәlik xüsusiyyәti

•

Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç bir halda
itә bilmәz
Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrasıdır
E`mal başa çatdıqdan sonra, VBnin bütövlüyü mәhdudiyyәtlәrinin gözlәninmәsidır
VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:
VByә tәsir nöqteyi nәzәrindәn bölünmәz olan, verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatları ardıcıllığıdır

419 tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti

•

Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç bir halda
itә bilmәz
E`mal başa çatdıqdan sonra, VBnin bütövlüyü mәhdudiyyәtlәrinin gözlәninmәsidır
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•

VByә tәsir nöqteyi nәzәrindәn bölünmәz olan, verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatları ardıcıllığıdır
VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:
Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrasıdır

420 tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti

•

Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç bir halda
itә bilmәz
Verilәnlәrin qarşılıqlı bütövlüyünә zәmanәt verir:
VByә tәsir nöqteyi nәzәrindәn bölünmәz olan, verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatları ardıcıllığıdır
VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:
Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrasıdır

421 tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti

•

Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç bir halda
itә bilmәz
VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:
E`mal başa çatdıqdan sonra, VBnin bütövlüyü mәhdudiyyәtlәrinin gözlәninmәsidır
VByә tәsir nöqteyi nәzәrindәn bölünmәz olan, verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatları ardıcıllığıdır
Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrasıdır

422 Tranzaksiya:

•

Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç bir halda
itә bilmәz
VB üzәrindә, istifadәçi nöqteyi nәzәrindәn, müәyyәn bitmiş tәsirdir
E`mal başa çatdıqdan sonra, VBnin bütövlüyü mәhdudiyyәtlәrinin gözlәninmәsidır
VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:
Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrasıdır

423 Tranzaksiya:

•

Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç bir halda
itә bilmәz
Verilәnlәrin operativ e`malı sistemlәrinin fәaliyyәtinin mәntiqi vahididir
E`mal başa çatdıqdan sonra, VBnin bütövlüyü mәhdudiyyәtlәrinin gözlәninmәsidır
VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:
Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrasıdır

424 Tranzaksiya:

•

Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç bir halda
itә bilmәz
VByә tәsir nöqteyi nәzәrindәn bölünmәz olan, verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatları ardıcıllığıdır
E`mal başa çatdıqdan sonra, VBnin bütövlüyü mәhdudiyyәtlәrinin gözlәninmәsidır
VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:
Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrasıdır

425 Әgәr tranzaksiya müvәffәqiyyәtli bitmişdirsә, onda onun tәrәfindәn verilәnlәrdә edilmiş dәyişiklik heç
bir halda itә bilmәz:

•

tranzaksiya
tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti
tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti
tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti
tranzaksiyanın mühafizәlik xüsusiyyәti

426 Tranzaksiyaların birbirindәn ayrı icrası:
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•

tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti
tranzaksiyanın mühafizәlik xüsusiyyәti
tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti
tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti
tranzaksiya

427 E`mal başa çatdıqdan sonra, VBnin bütövlüyü mәhdudiyyәtlәrinin gözlәninmәsi:

•

tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti
tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti
tranzaksiya
tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti
tranzaksiyanın mühafizәlik xüsusiyyәti

428 Verilәnlәrin qarşılıqlı bütövlüyünә zәmanәt verir:

•

tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti
tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti
tranzaksiya
tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti
tranzaksiyanın mühafizәlik xüsusiyyәti

429 VByә müraciәtin vahid әmәliyyatı kimi icra edilmәlidir:

•

tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti
tranzaksiya
tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti
tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti
tranzaksiyanın mühafizәlik xüsusiyyәti

430 VB üzәrindә, istifadәçi nöqteyi nәzәrindәn, müәyyәn bitmiş tәsir:

•

tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti
tranzaksiya
tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti
tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti
tranzaksiyanın mühafizәlik xüsusiyyәti

431 Verilәnlәrin operativ e`malı sistemlәrinin fәaliyyәtinin mәntiqi vahidi:

•

tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti
tranzaksiya
tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti
tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti
tranzaksiyanın mühafizәlik xüsusiyyәti

432 VByә tәsir nöqteyi nәzәrindәn bölünmәz olan, verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatları ardıcıllığı:

•

tranzaksiyanın ömürlülük xüsusiyyәti
tranzaksiya
tranzaksiyanın razılaşma xüsusiyyәti
tranzaksiyanın atomluluq xüsusiyyәti
tranzaksiyanın qapalılıq, mühafizәlik xüsusiyyәti

433 Tranzaksiya:

•

idarәetmәdә qәrar qәbuluna yardım üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
VByә tәsir nöqteyi nәzәrindәn bölünmәz olan, verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatları ardıcıllığıdır
böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
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müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmiş sistemlәrdir;
QQYSdir

434 müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların
icrasına yönlәnmiş sistemlәr:

•

doğru cavab yoxdur
OLAP
tranzaksiya
OLTP
SİES

435 müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların
icrasına yönlәnmiş sistemlәr:

•

SİES
verilәnlәrin tәhlili vә qәrar qәbuluna yardım üçün nәzәrdә tutulan sistemlәr:
Tranzaksiya
VOES
Doğru cavab yoxdur

436 böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәr:

•

Doğru cavab yoxdur
OLTP
tranzaksiya
OLAP
QQYS

437 böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәr:

•

Doğru cavab yoxdur
VOES
Tranzaksiya
verilәnlәrin tәhlili vә qәrar qәbuluna yardım üçün nәzәrdә tutulan sistemlәr:
QQYS

438 Trahzaksiya – bu:

•

idarәetmәdә qәrar qәbuluna yardım üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
VB üzәrindә, istifadәçinin nöqteyi nәzәrindәn, müәyyәn bitmiş әmәliyyatdır;
QQYSdir
müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmiş sistemlәrdir;
böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;

439 Tranzaksiya – bu:

•

idarәetmәdә qәrar qәbuluna yardım üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
verilәnlәrin operativ e`malı sistemlәrinin fәaliyyәtinin mәntiqi vahididir;
böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmiş sistemlәrdir;
QQYSdir

440 OLAP – bu:
xidmәt sahәlәrindә yerlәrin ehtiyatlanması üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir

•
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•

müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmiş sistemlәrdir;
verilәnlәrin operativ e`malı sistemlәrinin fәaliyyәtinin mәntiqi vahididir;
böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
VB üzәrindә, istifadәçinin nöqteyi nәzәrindәn, müәyyәn bitmiş әmәliyyatdır;

441 verilәnlәrin tәhlili vә qәrar qәbuluna yardım üçün nәzәrdә tutulan sistemlәr:

•

xidmәt sahәlәrindә yerlәrin ehtiyatlanması üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir
müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmiş sistemlәrdir;
verilәnlәrin operativ e`malı sistemlәrinin fәaliyyәtinin mәntiqi vahididir;
böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
VB üzәrindә, istifadәçinin nöqteyi nәzәrindәn, müәyyәn bitmiş әmәliyyatdır;

442 OLTP – bu:

•

idarәetmәdә qәrar qәbuluna yardım üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
verilәnlәrin operativ e`malı sistemlәrinin fәaliyyәtinin mәntiqi vahididir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmiş sistemlәrdir;
VB üzәrindә, istifadәçinin nöqteyi nәzәrindәn, müәyyәn bitmiş әmәliyyatdır;

443 Verilәnlәrin operativ e`malı sistemlәri – bu:

•

idarәetmәdә qәrar qәbuluna yardım üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
böyük miqdarda istifadәçilırin nisbәtәn sadә sorğularına sür`әtli xidmәt üçün nәzәrdә tutulan sistemlәrdir;
verilәnlәrin operativ e`malı sistemlәrinin fәaliyyәtinin mәntiqi vahididir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanmış verilәnlәrin sttistik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmiş sistemlәrdir;
VB üzәrindә, istifadәçinin nöqteyi nәzәrindәn, müәyyәn bitmiş әmәliyyatdır;

444 OLTP vә OLAP sistemlәri birlәşdirәn әsas xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

•

hәr iki qrup sistem lokal şәbәkә üçün nәzәrdә tutulur
hәr iki qrup sistem faktoqrafik sistemdir;
yüksәk sür`әtli sistemlәr üçün verilәnlәr bazasının quruluşu eynidir;
icra edilәn sorğular eyni tiplidir;
hәr iki sistemin fәaliyyәtinin mәntiqi vahidi tranzaksiyadır;

445 OLTP vә OLAP sistemlәri fәrqlәndirәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

•

onlar VBİSyә әsaslanmır;
yüksәk sür`әtli OLAP vә OLTP sistemlәr üçün verilәnlәr bazasının quruluşuna görә;
OLAP sistemlәr VBİSyә әsaslanmır;
OLTP sistemlәr VBİSyә әsaslanmır;
onlar faktoqrafik sistem deyil;

446 OLTP vә OLAP sistemlәri fәrqlәndirәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

•

onlar VBİSyә әsaslanmır;
onların icra etdiyi sorğular müxtәlif tiplidir;
OLAP sistemlәr VBİSyә әsaslanmır;
OLTP sistemlәr VBİSyә әsaslanmır;
onlar faktoqrafik sistem deyil;

447 OLTP vә OLAP sistemlәri birlәşdirәn әsas xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

•

hәr iki qrup sistem lokal şәbәkә üçün nәzәrdә tutulur.
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•

hәr iki qrup sistem VBİSyә әsaslanır;
yüksәk sür`әtli sistemlәr üçün verilәnlәr bazasının quruluşu eynidir;
icra edilәn sorğular eyni tiplidir;
hәr iki sistemin fәaliyyәtinin mәntiqi vahidi tranzaksiyadır;

448 Aşağıdakıların hansı QQYS üçün xarakterikdir?

•

böyük hәcmli verilәnlәrin e`malının operativliyinә, böyük vaxt dövrü әrzindә müxtәlif mәnbәlәrdәn
informasiyaları toplayan, onlra sür`әtli müraciәti tәmin edәn xüsusi verilәnlәr ambarının tәtbiqi sayәsindә nail
olunur;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;

449 Aşağıdakıların hansı QQYS üçün xarakterikdir?

•

belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;
böyük hәcmli verilәnlәrin e`malının operativliyinә, güclü, o cümlәdәn çoxprosessorlu hesablama sistemlәrinin vә
mürәkkәb tәhlil metodlarının tәtbiqi sayәsindә nail olunur;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;

450 Aşağıdakıların hansı QQYS üçün xarakterikdir?

•

belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;
böyük hәcmli tarixi verilәnlәrlә işlәyәrәk, onlardan mәzmun informasiyasının çıxarılmasına – verilәnlәrdәn bilik
alınmasına imkan verir;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;

451 Aşağıdakıların hansı QQYS üçün xarakterikdir?

•

belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;
teztez sünii intellekt metodları, verilәnlәrin qrafik modellәşdirilmәsi vasitәlәri әsasında informasiyaların e`malı
üsullarına malik olur;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;

452 Aşağıdakıların hansı QQYS üçün xarakterikdir?

•

belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;
predmet sahәsi proseslәrinin modellәşdirilmәsi, bu vә ya digәr hadisәnin inkişafının proqnozlaşdırılması;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;

453 Aşağıdakıların hansı QQYS üçün xarakterikdir?

•

belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanan verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmişdir;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
65/101

22.12.2016

böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;

454 Aşağıdakıların hansı QQYS üçün xarakterikdir?

•

belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;
tarixi verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına yönlәnmişdir;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;

455 Aşağıdakıların hansı QQYS üçün xarakterikdir?

•

belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;
qәrar qәbuluna yardıma yönlәnmişdir;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;

456 Verilәnlәrin operativ e`malı üçün aşağıdakıların hansı xarakterikdir?

•

predmet sahәsi proseslәrinin modellәşdirilmәsi, bu vә ya digәr hadisәnin inkişafının proqnozlaşdırılması;
belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә yerlәrin ehtiyatlanmasıdır;
tarixi verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına yönlәnmişdir;
qәrar qәbuluna yardıma yönlәnmişdir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanan verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmişdir;

457 Verilәnlәrin operativ e`malı üçün aşağıdakıların hansı xarakterikdir?

•

predmet sahәsi proseslәrinin modellәşdirilmәsi, bu vә ya digәr hadisәnin inkişafının proqnozlaşdırılması;
belә sistemlәrin tәtbiq sahәsi – müxtәlif xidmәt sahәlәrindә ödәmә sıstemlәridir;
tarixi verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına yönlәnmişdir;
qәrar qәbuluna yardıma yönlәnmişdir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanan verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmişdir;

458 Verilәnlәrin operativ e`malı üçün aşağıdakıların hansı xarakterikdir?

•

predmet sahәsi proseslәrinin modellәşdirilmәsi, bu vә ya digәr hadisәnin inkişafının proqnozlaşdırılması;
belә sistemlәrdә tipik sorğuların icra vaxtı bir neçә saniyәni keçmәmәlidir;
tarixi verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına yönlәnmişdir;
qәrar qәbuluna yardıma yönlәnmişdir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanan verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmişdir;

459 Verilәnlәrin operativ e`malı üçün aşağıdakıların hansı xarakterikdir?

•

predmet sahәsi proseslәrinin modellәşdirilmәsi, bu vә ya digәr hadisәnin inkişafının proqnozlaşdırılması;
icazәsiz müraciәtlәrdәn, bütövlüyün pozulmasından, aparat vә proqram qәzalarından mühafizә tәlәb edәn
verilәnlәrlә işlәyir;
tarixi verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına yönlәnmişdir;
qәrar qәbuluna yardıma yönlәnmişdir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanan verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmişdir;

460 Verilәnlәrin operativ e`malı üçün aşağıdakıların hansı xarakterikdir?

•

predmet sahәsi proseslәrinin modellәşdirilmәsi, bu vә ya digәr hadisәnin inkişafının proqnozlaşdırılması;
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•

böyük miqdarda istifadәçilәrin nisbәtәn sadә sorğularınasür`әtli xidmәt göstәrilmәsinә yönlәnmişdir;
tarixi verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına yönlәnmişdir;
qәrar qәbuluna yardıma yönlәnmişdir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanan verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmişdir;

461 Verilәnlәrin operativ e`malı üçün aşağıdakıların hansı xarakterikdir?

•

predmet sahәsi proseslәrinin modellәşdirilmәsi, bu vә ya digәr hadisәnin inkişafının proqnozlaşdırılması;
bu sistemlәrin fәaliyyәtinin mәntiqi vahidi tranzaksiyadır;
tarixi verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına yönlәnmişdir;
qәrar qәbuluna yardıma yönlәnmişdir;
müәyyәn vaxt intervalında toplanan verilәnlәrin statik e`malını tәlәb edәn daha mürәkkәb sorğuların icrasına
yönlәnmişdir;

462 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

VBdәn obyektlәrin silinmәsi
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk

463 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
bazaya obyektlәrin әlavә edilmәsi
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk

464 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә modul yaratmaq

465 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә hesabat yaratmaq
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk

466 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә forma yaratmaq
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk

467 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
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•

accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә modulların dәyişdirilmәsi

468 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә hesabatın dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk

469 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә formanın dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk

470 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә modullara baxmaq

471 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә hesabata baxmaq
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk

472 VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

•

accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
konstruktor reıimindә formaya baxmaq
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk

473 VB accdefayl kimi saxlandıqda nәyin sayәsindә VBnin hәcmi azalır?

•

әvvәlki kimi icra edilir, onlara baxmaq olur, lakin dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilmir, onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilir, lakin onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilir, onlara baxmaq olmur, lakin dәyişiklik etmәk olur
әvvәlki kimi icra edilir, әvvәlki kimi onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olur

474 VB accdefayl kimi saxlandıqda Visual Basic proqramlar...

•

әvvәlki kimi icra edilir, lakin onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilir, onlara baxmaq olmur, lakin dәyişiklik etmәk olur
әvvәlki kimi icra edilmir, onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilir, әvvәlki kimi onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olur
әvvәlki kimi icra edilir, onlara baxmaq olur, lakin dәyişiklik etmәk olmur
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475 VB accdefayl kimi saxlandıqda...

•

bütün modullar kompilyasiya olunur, bütün dәyişkәn giriş faylları saxlanır, son VB sıxılır
bütün modullar kompilyasiya olunur, bütün dәyişkәn giriş faylları vә son VB olduğu kimi saxlanır
bütün modullar kompilyasiya olunur, bütün dәyişkәn giriş faylları silinir, son VB olduğu kimi saxlanıır
bütün modullar kompilyasiya olunur, bütün dәyişkәn giriş faylları silinir, son VB sıxılır
bütün modullar kompilyasiya olunmur, bütün dәyişkәn giriş faylları silinir, son VB sıxılır

476 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır

477 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur

478 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

•

Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
visual Basic proqramlar icra edilmir
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur

479 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur

480 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
iş sürәti artır
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur

481 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur

482 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur

•
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•

Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur

483 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşır
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur

484 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşır
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
visual Basic proqramlar icra edilmir

485 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşır
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
iş sür`әti artmayacaq
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur

486 VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

•

yaddaşın istifadәsi optimallaşır
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur

487 VBnin accdefayl kimi saxlanması zamanı:

•

Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
visual Basic proqramlar icra edilmir
doğrucavab yoxdur
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır

488 VBnin accdefayl kimi saxlanması zamanı:

•

bütün bәndlәr düzdür
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur

489 yazını cәdvәldәn sildikdә onun bazada tutduğu yer:

•

avtomatik azad edilmir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
avtomatik azad edilir
yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilmir
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avtomatik azad edilir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir

490 yazını cәdvәldәn sildikdә onun bazada tutduğu yer:

•

avtomatik azad edilmir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
avtomatik azad edilir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
avtomatik azad edilir
yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
avtomatik azad edilmir

491 cәdvәli VBdәn sildikdә hәmin VB faylının hәcmi:

•

silinmiş cәdvәlin hәcminin ¼i qәdәr azalır
silinmiş cәdvәlin hәcmi qәdәr azalır
silinmiş cәdvәlin hәcminin yarısı qәdәr azalır
әvvәlki kimi qalır
silinmiş cәdvәlin hәcminin 1/3i qәdәr azalır

492 Formanı VBdәn sildikdә hәmin VB faylının hәcmi:

•

silinmiş formanın hәcminin 1/3i qәdәr azalır
silinmiş formanın hәcmi qәdәr azalır
silinmiş formanın hәcminin yarısı qәdәr azalır
әvvәlki kimi qalır
silinmiş formanın hәcminin ¼i qәdәr azalır

493 kompüter server sıradan çıxdığı zaman etibarlılığın zәif olması kimi nöqsan:

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

494 icazәsiz müraciәtlәrdәn müdafiә kimi üstünlüyü, şәbәkәnin idarә edilmәsinin әlverişliliyi

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

495 idarәetmәni reallaşdıran şәbәkә әmәliyyat sistemi Microsoft Windows NT Server, Microsoft LAN
Manager, Novel NetWare, OS/2 Warp Server Advance vә s ola bilәr

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

496 Verilәnlәrin ötürülmәsi vә saxlanmasının idarә edilmәsi üçün kompüter serverin mövcud olması

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
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497 bir neçә kompüter mәrkәzi (server kompüterlәr), qalanları isә işçi ctansiyalar olur

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

498 zәif müdafiә vә şәbәkәnin pis idarә edilmәsi kimi nöqsan:

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

499 etibarlılıq, sadәlik, nisbәtәn az dәyәr kimi üstünlüklәri:

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

500 şәbәkәnin idarә edilmәsinin әsas proqram vasitәlәri Nowel Net Ware Lite, Windows for workgroups,
Artisoft LAN tastic, LAN smart vә sdir:

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

501 şәbәkәnin idarә edilmәsi funksiyası növbә ilә bir kompüterdәn digәrinә verilir

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

502 kompüterserver yoxdur – bu:

•

şәbәkә adapterinin xassәlәrindәn biridir
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
lokal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
mәrkәzlәşdirilm şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir
qlobal şәbәkәnin xassәlәrindәn biridir

503 qeyri mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

icazәsiz müraciәtlәrdәn müdafiә kimi üstünlüyü, şәbәkәnin idarә edilmәsinin әlverişliliyi
zәif qoruma vә şәbәkәnin pis idarә edilmәsi kimi nöqsanı
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә saxlanmasının idarә edilmәsi üçün kompüter serverin mövcud olması
bir neçә kompüter mәrkәzi (server kompüterlәr), qalanları isә işçi ctansiyalar olur
idarәetmәni reallaşdıran şәbәkә әmәliyyat sistemi Microsoft Windows NT Server, Microsoft LAN Manager, Novel
NetWare, OS/2 Warp Server Advance vә s ola bilәr

504 qeyri mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:
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•

icazәsiz müraciәtlәrdәn müdafiә kimi üstünlüyü, şәbәkәnin idarә edilmәsinin әlverişliliyi
etibarlılıq, sadәlik, nisbәtәn az dәyәr kimi üstünlüklәri
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә saxlanmasının idarә edilmәsi üçün kompüter serverin mövcud olması
bir neçә kompüter mәrkәzi (server kompüterlәr), qalanları isә işçi ctansiyalar olur
idarәetmәni reallaşdıran şәbәkә әmәliyyat sistemi Microsoft Windows NT Server, Microsoft LAN Manager, Novel
NetWare, OS/2 Warp Server Advance vә s ola bilәr

505 qeyri mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

icazәsiz müraciәtlәrdәn müdafiә kimi üstünlüyü, şәbәkәnin idarә edilmәsinin әlverişliliyi
şәbәkәnin idarә edilmәsinin әsas proqram vasitәlәri Nowel Net Ware Lite, Windows for workgroups, Artisoft LAN
tastic, LAN smart vә sdir
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә saxlanmasının idarә edilmәsi üçün kompüter serverin mövcud olması
bir neçә kompüter mәrkәzi (server kompüterlәr), qalanları isә işçi ctansiyalar olur
idarәetmәni reallaşdıran şәbәkә әmәliyyat sistemi Microsoft Windows NT Server, Microsoft LAN Manager, Novel
NetWare, OS/2 Warp Server Advance vә s ola bilәr

506 qeyri mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

icazәsiz müraciәtlәrdәn müdafiә kimi üstünlüyü, şәbәkәnin idarә edilmәsinin әlverişliliyi
şәbәkәnin idarә edilmәsi funksiyası növbә ilә bir kompüterdәn digәrinә verilir
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә saxlanmasının idarә edilmәsi üçün kompüter serverin mövcud olması
bir neçә kompüter mәrkәzi (server kompüterlәr), qalanları isә işçi ctansiyalar olur
idarәetmәni reallaşdıran şәbәkә әmәliyyat sistemi Microsoft Windows NT Server, Microsoft LAN Manager, Novel
NetWare, OS/2 Warp Server Advance vә s ola bilәr

507 qeyri mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

icazәsiz müraciәtlәrdәn müdafiә kimi üstünlüyü, şәbәkәnin idarә edilmәsinin әlverişliliyi
kompüterserver yoxdur
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә saxlanmasının idarә edilmәsi üçün kompüter serverin mövcud olması
bir neçә kompüter mәrkәzi (server kompüterlәr), qalanları isә işçi ctansiyalar olur
idarәetmәni reallaşdıran şәbәkә әmәliyyat sistemi Microsoft Windows NT Server, Microsoft LAN Manager, Novel
NetWare, OS/2 Warp Server Advance vә s ola bilәr

508 Mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

etibarlılıq, sadәlik, nisbәtәn az dәyәr kimi üstünlüklәri
kompüter serverin sıradan çıxdığı zamanetibarlılığın aşağı olması kimi nöqsanı
şәbәkәnin idarә edilmәsi funksiyası növbә ilә bir kompüterdәn digәrinә verilir
kompüterserver yoxdur
şәbәkәnin idarә edilmәsinin әsas proqram vasitәlәri Nowel Net Ware Lite, Windows for workgroups, Artisoft LAN
tastic, LAN smart vә sdir

509 Mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

etibarlılıq, sadәlik, nisbәtәn az dәyәr kimi üstünlüklәri
icazәsiz müraciәtlәrdәn müdafiә kimi üstünlüyü, şәbәkәnin idarә edilmәsinin әlverişliliyi
şәbәkәnin idarә edilmәsi funksiyası növbә ilә bir kompüterdәn digәrinә verilir
kompüterserver yoxdur
şәbәkәnin idarә edilmәsinin әsas proqram vasitәlәri Nowel Net Ware Lite, Windows for workgroups, Artisoft LAN
tastic, LAN smart vә sdir

510 Mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

etibarlılıq, sadәlik, nisbәtәn az dәyәr kimi üstünlüklәri
idarәetmәni reallaşdıran şәbәkә әmәliyyat sistemi Microsoft Windows NT Server, Microsoft LAN Manager, Novel
NetWare, OS/2 Warp Server Advance vә s ola bilәr
şәbәkәnin idarә edilmәsi funksiyası növbә ilә bir kompüterdәn digәrinә verilir
kompüterserver yoxdur
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şәbәkәnin idarә edilmәsinin әsas proqram vasitәlәri Nowel Net Ware Lite, Windows for workgroups, Artisoft LAN
tastic, LAN smart vә sdir

511 Mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

etibarlılıq, sadәlik, nisbәtәn az dәyәr kimi üstünlüklәri
Verilәnlәrin ötürülmәsi vә saxlanmasının idarә edilmәsi üçün kompüter serverin mövcud olması
şәbәkәnin idarә edilmәsi funksiyası növbә ilә bir kompüterdәn digәrinә verilir
kompüterserver yoxdur
şәbәkәnin idarә edilmәsinin әsas proqram vasitәlәri Nowel Net Ware Lite, Windows for workgroups, Artisoft LAN
tastic, LAN smart vә sdir

512 Mәrkәzlәşdirilmiş şәbәkәnin xarakteristikalarından biri:

•

etibarlılıq, sadәlik, nisbәtәn az dәyәr kimi üstünlüklәri
bir neçә kompüter mәrkәzi (server kompüterlәr), qalanları isә işçi ctansiyalar olur
şәbәkәnin idarә edilmәsi funksiyası növbә ilә bir kompüterdәn digәrinә verilir
kompüterserver yoxdur
şәbәkәnin idarә edilmәsinin әsas proqram vasitәlәri Nowel Net Ware Lite, Windows for workgroups, Artisoft LAN
tastic, LAN smart vә sdir

513 Şәbәkә adapterinin şәbәkә kanalına müraciәt metodu adlanan xarakteristikası:

•

doğru cavab yoxdur
Ethernet, Arcnet, TokenRing
İSA, EİSA, Micro Channel vә s
8, 16, 32, 64, 128
koaksial, bdaqlanan cütlәr, optovolokno

514 Şәbәkә adapterinin mәrtәbәlilik(mövqelilik) adlanan xarakteristikası

•

doğru cavab yoxdur
8, 16, 32, 64, 128
Ethernet, Arcnet, TokenRing
İSA, EİSA, Micro Channel vә s
koaksial, bdaqlanan cütlәr, optovolokno

515 Kompüterin şәbәkә adapteri qoşulan şinlәrinin tiplәri:

•

doğru cavab yoxdur
İSA, EİSA, Micro Channel vә s
Ethernet, Arcnet, TokenRing
8, 16, 32, 64, 128
koaksial, bdaqlanan cütlәr, optovolokno

516 ardıcıl şәbәkә

•

Bir tәşkilat daxilindә fәaliyyәt göstәrir
Hәr bir fiziki altsәviyyә verilәnlәri bir kompüterә ötürür
Resursların bölüşdürülmәsi vә qoşulmuş FKların idarә edilmәsi funksiyasını icra edir
Şәhәr, region, ölkә vә ya bir neçә ölkә dairәsindә fәaliyyәt göstәrir
Hәr bir kompüter başqa kompüterlәr tәrәfindәn qәbul edilә bilәn siqnallar ötürür

517 genişyayımlı şәbәkә

•

Hәr bir fiziki altsәviyyә verilәnlәri bir kompüterә ötürür
Şәhәr, region, ölkә vә ya bir neçә ölkә dairәsindә fәaliyyәt göstәrir
Resursların bölüşdürülmәsi vә qoşulmuş FKların idarә edilmәsi funksiyasını icra edir
Hәr bir kompüter başqa kompüterlәr tәrәfindәn qәbul edilә bilәn siqnallar ötürür
Bir tәşkilat daxilindә fәaliyyәt göstәrir
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518 serverlәr

•

Hәr bir fiziki altsәviyyә verilәnlәri bir kompüterә ötürür
Resursların bölüşdürülmәsi vә qoşulmuş FKların idarә edilmәsi funksiyasını icra edir
Bir tәşkilat daxilindә fәaliyyәt göstәrir
Şәhәr, region, ölkә vә ya bir neçә ölkә dairәsindә fәaliyyәt göstәrir
Hәr bir kompüter başqa kompüterlәr tәrәfindәn qәbul edilә bilәn siqnallar ötürür

519 qlobal şәbәkә

•

Hәr bir fiziki altsәviyyә verilәnlәri bir kompüterә ötürür
Şәhәr, region, ölkә vә ya bir neçә ölkә dairәsindә fәaliyyәt göstәrir
Resursların bölüşdürülmәsi vә qoşulmuş FKların idarә edilmәsi funksiyasını icra edir
Bir tәşkilat daxilindә fәaliyyәt göstәrir
Hәr bir kompüter başqa kompüterlәr tәrәfindәn qәbul edilә bilәn siqnallar ötürür

520 korporativ şәbәkә

•

Hәr bir fiziki altsәviyyә verilәnlәri bir kompüterә ötürür
Bir tәşkilat daxilindә fәaliyyәt göstәrir
Resursların bölüşdürülmәsi vә qoşulmuş FKların idarә edilmәsi funksiyasını icra edir
Şәhәr, region, ölkә vә ya bir neçә ölkә dairәsindә fәaliyyәt göstәrir
Hәr bir kompüter başqa kompüterlәr tәrәfindәn qәbul edilә bilәn siqnallar ötürür

521 lokal şәbәkә

•

Hәr bir fiziki altsәviyyә verilәnlәri bir kompüterә ötürür
Bir tәşkilat daxilindә fәaliyyәt göstәrir
Resursların bölüşdürülmәsi vә qoşulmuş FKların idarә edilmәsi funksiyasını icra edir
Şәhәr, region, ölkә vә ya bir neçә ölkә dairәsindә fәaliyyәt göstәrir
Hәr bir kompüter başqa kompüterlәr tәrәfindәn qәbul edilә bilәn siqnallar ötürür

522 Hәr bir fiziki altsәviyyә verilәnlәri bir kompüterә ötürür:

•

lokal şәbәkәdә
ardıcıl şәbәkәdә
serverlәrdә
qlobal şәbәkәdә
genişyayımlı şәbәkәdә

523 Hәr bir kompüter başqa kompüterlәr tәrәfindәn qәbul edilә bilәn siqnallar ötürür:

•

ardıcıl şәbәkәdә
genişyayımlı şәbәkәdә
serverlәrdә
qlobal şәbәkәdә
lokal şәbәkәdә

524 Resursların bölüşdürülmәsi vә qoşulmuş FKların idarә edilmәsi funksiyasını icra edir:

•

ardıcıl şәbәkә
serverlәr
lokal şәbәkә
qlobal şәbәkә
genişyayımlı şәbәkә

525 Şәhәr, region, ölkә vә ya bir neçә ölkә dairәsindә fәaliyyәt göstәrir:
ardıcıl şәbәkә

•
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•

qlobal şәbәkә
serverlәr
korporativ şәbәkә
genişyayımlı şәbәkә

526 Bir tәşkilat daxilindә fәaliyyәt göstәrir:

•

ardıcıl şәbәkә
korporativ şәbәkә
serverlәr
qlobal şәbәkә
genişyayımlı şәbәkә

527 Bir tәşkilat daxilindә fәaliyyәt göstәrir:

•

ardıcıl şәbәkә
lokal şәbәkә
serverlәr
qlobal şәbәkә
genişyayımlı şәbәkә

528 LHŞnin idarәedilmәsi siniflәri:

•

Tәtbiqi, nümayiş (Tәqdimat), seans, nәqliyyat,şәbәkә, kanal, fiziki
Mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
Qoşulan kompüterin şininin tipi, mövqelilik(mәrtәbәlilik), şәbәkә kanalәna müraciәt metodu
İşçi stansiya, serverlәr, interfeys lövhәlәri vә kabellәr, qәsasız qida mәnbәlәri, modemlәr, transiverlәr,
tәkrarlayıcılar, qovuşma dәliklәri
Genişyayımlı, ardıcıl

529 Şәbәkә topologiyasının әsas siniflәri:

•

Tәtbiqi, nümayiş (Tәqdimat), seans, nәqliyyat,şәbәkә, kanal, fiziki
Qoşulan kompüterin şininin tipi, mövqelilik(mәrtәbәlilik), şәbәkә kanalәna müraciәt metodu
İşçi stansiya, serverlәr, interfeys lövhәlәri vә kabellәr, qәsasız qida mәnbәlәri, modemlәr, transiverlәr,
tәkrarlayıcılar, qovuşma dәliklәri
Mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
Genişyayımlı, ardıcıl

530 Şәbәkә adapterinin xarakteristikaları:

•

Mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
Qoşulan kompüterin şininin tipi, mövqelilik(mәrtәbәlilik), şәbәkә kanalәna müraciәt metodu
Tәtbiqi, nümayiş (Tәqdimat), seans, nәqliyyat,şәbәkә, kanal, fiziki
İşçi stansiya, serverlәr, interfeys lövhәlәri vә kabellәr, qәsasız qida mәnbәlәri, modemlәr, transiverlәr,
tәkrarlayıcılar, qovuşma dәliklәri
Genişyayımlı, ardıcıl

531 LHŞnin aparat komponentlәri:

•

Mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
İşçi stansiya, serverlәr, interfeys lövhәlәri vә kabellәr, qәsasız qida mәnbәlәri, modemlәr, transiverlәr,
tәkrarlayıcılar, qovuşma dәliklәri
Qoşulan kompüterin şininin tipi, mövqelilik(mәrtәbәlilik), şәbәkә kanalәna müraciәt metodu
Tәtbiqi, nümayiş (Tәqdimat), seans, nәqliyyat,şәbәkә, kanal, fiziki
Genişyayımlı, ardıcıl

532 OSİ (X25) protokolunun sәviyyәlәri:

•

Mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
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•

Tәtbiqi, nümayiş (Tәqdimat), seans, nәqliyyat,şәbәkә, kanal, fiziki
Qoşulan kompüterin şininin tipi, mövqelilik(mәrtәbәlilik), şәbәkә kanalәna müraciәt metodu
İşçi stansiya, serverlәr, interfeys lövhәlәri vә kabellәr, qәsasız qida mәnbәlәri, modemlәr, transiverlәr,
tәkrarlayıcılar, qovuşma dәliklәri
Genişyayımlı, ardıcıl

533 Mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş – bu:

•

OSİ (X25) protokolunun sәviyyәlәridir
LHŞnin idarәedilmәsi siniflәridir
Şәbәkә adapterinin xarakteristikalarıdır
LHŞnin aparat komponentlәridir
Şәbәkә topologiyasının әsas siniflәridir

534 Genişyayımlı, ardıcıl – bu:

•

LHŞnin idarәedilmәsi siniflәridir
Şәbәkә topologiyasının әsas siniflәridir
Şәbәkә adapterinin xarakteristikalarıdır
LHŞnin aparat komponentlәridir
OSİ (X25) protokolunun sәviyyәlәridir

535 Qoşulan kompüterin şininin tipi, mövqelilik(mәrtәbәlilik), şәbәkә kanalәna müraciәt metodu – bu:

•

LHŞnin idarәedilmәsi siniflәridir
Şәbәkә adapterinin xarakteristikalarıdır
OSİ (X25) protokolunun sәviyyәlәridir
LHŞnin aparat komponentlәridir
Şәbәkә topologiyasının әsas siniflәridir

536 İşçi stansiya, serverlәr, interfeys lövhәlәri vә kabellәr, qәsasız qida mәnbәlәri, modemlәr, transiverlәr,
tәkrarlayıcılar, qovuşma dәliklәri – bu:

•

LHŞnin idarәedilmәsi siniflәridir
LHŞnin aparat komponentlәridir
Şәbәkә adapterinin xarakteristikalarıdır
OSİ (X25) protokolunun sәviyyәlәridir
Şәbәkә topologiyasının әsas siniflәridir

537 Tәtbiqi, nümayiş (Tәqdimat), seans, nәqliyyat, şәbәkә, kanal, fiziki – bu:

•

LHŞnin aparat komponentlәridir
Şәbәkә topologiyasının әsas siniflәridir
OSİ (X25) protokolunun sәviyyәlәridir
Şәbәkә adapterinin xarakteristikalarıdır
LHŞnin idarәedilmәsi siniflәridir

538 ölçülәrin qiymәtlәrindәn birinin, iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinin qiymәti ilә әvәz olunmasını
tәmin edәn әmәliyyat

•

detallaşdırma
fırlatma
toplama
kәsişmә
yığma

539 yığmanın әksi olan әmәliyyat
kәsişmә
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•

fırlatma
toplama
yığma
detallaşdırma

540 adәtәn ikiölçülü cәdvәllәrә tәtbiq edilir vә onların qәbul edilmәk üçün daha әlverişli şәkildә tәqdim
olunmasını tәmin edir:

•

kәsişmә
detallaşdırma
fırlatma
yığma
toplama

541 ölçülәrin tәqdim olunma qaydasını dәyişәn әmәliyyat:

•

toplama
detallaşdırma
fırlatma
yığma
kәsişmә

542 bir vә ya daha artıq ölçünün qiymәtinin sabit qalması (qeyd olunması) halında hiperkububn
altçoxluğunu formalaşdıran әmәliyyat:

•

toplama
yığma
fırlatma
detallaşdırma
kәsişmә

543 yığma:

•

adәtәn ikiölçülü cәdvәllәrә tәtbiq edilir vә onların qәbul edilmәk üçün daha әlverişli şәkildә tәqdim olunmasını
tәmin edir
ölçülәrin tәqdim olunma qaydasını dәyişir
bir vә ya daha artıq ölçünün qiymәtinin sabit qalması (qeyd olunması) halında hiperkububn altçoxluğunu
formalaşdıran әmәliyyatdır
yığmanın әksi olan әmәliyyat
ölçülәrin qiymәtlәrindәn birinin, iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinin qiymәti ilә әvәz olunmasını tәmin edәn
әmәliyyat

544 detallaşdırma:

•

ölçülәrin qiymәtlәrindәn birinin, iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinin qiymәti ilә әvәz olunmasını tәmin edәn
әmәliyyat
ölçülәrin tәqdim olunma qaydasını dәyişir
adәtәn ikiölçülü cәdvәllәrә tәtbiq edilir vә onların qәbul edilmәk üçün daha әlverişli şәkildә tәqdim olunmasını
tәmin edir
yığmanın әksi olan әmәliyyat
bir vә ya daha artıq ölçünün qiymәtinin sabit qalması (qeyd olunması) halında hiperkububn altçoxluğunu
formalaşdıran әmәliyyatdır

545 Fırlatma:
ölçülәrin qiymәtlәrindәn birinin, iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinin qiymәti ilә әvәz olunmasını tәmin edәn
әmәliyyat
doğru cavab yoxdur
bir vә ya daha artıq ölçünün qiymәtinin sabit qalması (qeyd olunması) halında hiperkububn altçoxluğunu
formalaşdıran әmәliyyatdır

•
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•

adәtәn ikiölçülü cәdvәllәrә tәtbiq edilir vә onların qәbul edilmәk üçün daha әlverişli şәkildә tәqdim olunmasını
tәmin edir
yığmanın әksi olan әmәliyyat

546 Fırlatma:

•

doğru cavab yoxdur
bir vә ya daha artıq ölçünün qiymәtinin sabit qalması (qeyd olunması) halında hiperkububn altçoxluğunu
formalaşdıran әmәliyyatdır
ölçülәrin qiymәtlәrindәn birinin, iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinin qiymәti ilә әvәz olunmasını tәmin edәn
әmәliyyat
yığmanın әksi olan әmәliyyat
ölçülәrin tәqdim olunma qaydasını dәyişir

547 Kәsişmә:

•

adәtәn ikiölçülü cәdvәllәrә tәtbiq edilir vә onların qәbul edilmәk üçün daha әlverişli şәkildә tәqdim olunmasını
tәmin edir
ölçülәrin tәqdim olunma qaydasını dәyişir
ölçülәrin qiymәtlәrindәn birinin, iyerarxiyanın daha yüksәk sәviyyәsinin qiymәti ilә әvәz olunmasını tәmin edәn
әmәliyyat
yığmanın әksi olan әmәliyyat
bir vә ya daha artıq ölçünün qiymәtinin sabit qalması (qeyd olunması) halında hiperkububn altçoxluğunu
formalaşdıran әmәliyyatdır

548 hiperkubun oyuqlarında yerlәşәn vә tәhlilә mәruz qalan miqdar vә keyfiyyәt verilәnlәri:

•

qiymәtlәr
kәsişmәlәr
detallaşdırma
ölçülәr
fırlanmalar

549 hiperkubun oyuqlarındakı konkret qiymәtlәrin identifikasiyası üçün istifadә edilәn indekslәr rolunu
oynayır

•

detallaşdırma
qiymәtlәr
kәsişmәlәr
ölçülәr
fırlanmalar

550 hiperkubun tinlәrini әmәlә gәtirәn çoxluq:

•

detallaşdırma
fırlanmalar
qiymәtlәr
kәsişmәlәr
ölçülәr

551 qiymәtlәr:

•

faktoloji cәdvәlin qiymәtlәriniini tәşkil edәn çoxluq
hiperkubun tinlәrini әmәlә gәtirәn çoxluq
tәhlıl üçün nisbәtәn intensiv istifadә edilәn verilәnlәr
hiperkubun oyuqlarında yerlәşәn vә tәhlilә mәruz qalan miqdar vә keyfiyyәt verilәnlәri
arayış cәdvәllәrinin qiymәtlәrini tәşkil edәn çoxluq

552 Ölçülәr:
faktoloji cәdvәlin qiymәtlәriniini tәşkil edәn çoxluq
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•

hiperkubun tinlәrini әmәlә gәtirәn çoxluq
tәhlıl üçün nisbәtәn intensiv istifadә edilәn verilәnlәr
hiperkubun oyuqlarındakı konkret qiymәtlәrin identifikasiyası üçün istifadә edilәn indekslәr rolunu oynayır
arayış cәdvәllәrinin qiymәtlәrini tәşkil edәn çoxluq

553 Ölçülәr:

•

hiperkubun oyuqlarında yerlәşәn vә tәhlilә mәruz qalan miqdar vә keyfiyyәt verilәnlәri
faktoloji cәdvәlin qiymәtlәriniini tәşkil edәn çoxluq
arayış cәdvәllәrinin qiymәtlәrini tәşkil edәn çoxluq
hiperkubun tinlәrini әmәlә gәtirәn çoxluq
tәhlıl üçün nisbәtәn intensiv istifadә edilәn verilәnlәr

554 VBnin hәcmi böyük olmadıqda vә hiperkub zamana görә stabil ölçülәr yığımını istifadә etdikdә tәtbiq
etmәk mәqsәdәuyğundur – bu:

•

verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir

555 detallaşmanın (xırdalamanın) yüksәk sәviyyәsinin seçilmәsi VBnin hәcmini olduqca çox artıra bilәr –
bu:

•

ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir

556 bir hissәsinin mövcud olmayacağnın qabaqcadan mәlum olmasına baxmayaraq, bütün qiymәtlәr üçün
әvvәlcәdәn yer ehtiyatlanır – bu:

•

ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir

557 başqaları ilә müqayisәdә, yaddaşı qeyri effektiv istifadә edir – bu:

•

verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir

558 mürıәkkәb, reqlamentlәşdirilmәyәn sorğuların icrası mәsәlәlәrinin öhdәsindәn başqalarına nisbәtәn daha
yaxşı gәlir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir

559 әsas tәyinatı analitik emala yönәlәn sistemin reallaşdırılmasıdır – bu:
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•

ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir

560 әsas anlayışlar – ölçü vә qiymәtdir – bu:

•

ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir

561 mürәkkәb analitik sorğuya cavabın orta vaxtı, başqalarından 10100 dәfә azdır – bu:

•

ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir

562 cәdvәllәrin dәfәlәrlә әlaqәlәndirilmәsi zәrurәtindәn azad edir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

563 verilәnlәrin daha sür`әtli axtarışını vә oxunmasını tәmin edir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir

564 daha bir ölçünün әlavә edilmәsi hiperkubun tam yenidәn qurulmasını zәruri edir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

565 verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

566 verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur – bu:
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
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•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir

567 verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

568 verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır –bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

569 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
VBnin hәcmi böyük olmadıqda vә hiperkub zamana görә stabil ölçülәr yığımını istifadә etdikdә tәtbiq etmәk
mәqsәdәuyğundur
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

570 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
detallaşmanın (xırdalamanın) yüksәk sәviyyәsinin seçilmәsi VBnin hәcmini olduqca çox artıra bilәr
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

571 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
bir hissәsinin mövcud olmayacağnın qabaqcadan mәlum olmasına baxmayaraq, bütün qiymәtlәr üçün әvvәlcәdәn
yer ehtiyatlanır
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

572 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
başqaları ilә müqayisәdә, yaddaşı qeyri effektiv istifadә edir
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

573 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
mürıәkkәb, reqlamentlәşdirilmәyәn sorğuların icrası mәsәlәlәrinin öhdәsindәn başqalarına nisbәtәn daha yaxşı
gәlir
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
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verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

574 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
әsas tәyinatı analitik emala yönәlәn sistemin reallaşdırılmasıdır
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

575 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
әsas anlayışlar – ölçü vә qiymәtdir
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

576 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
mürәkkәb analitik sorğuya cavabın orta vaxtı, başqalarından 10100 dәfә azdır
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

577 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
cәdvәllәrin dәfәlәrlә әlaqәlәndirilmәsi zәrurәtindәn azad edir
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

578 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
verilәnlәrin daha sür`әtli axtarışını vә oxunmasını tәmin edir
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

579 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

daha bir ölçünün әlavә edilmәsi hiperkubun tam yenidәn qurulmasını zәruri edir
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur

580 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

581 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:
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•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

582 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı mәntiqi sәviyyәdә reallaşır
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

583 Ambarın çoxölçülü modelinin xarakteristikalarından biri:

•

analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir

584 analitik sorğuları real vaxtda icrasını tәmin etmәklә, VAda axtarış vaxtını kәskin azaltmağa imkan verir
– bu:

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәqdimatının (tәsvirinin) üstünlüklәrindәn biridir
şәbәkә modeli әsasında VB yaradılması üstünlüklәrindәn biridir
iyerarxik model әsasında VB yaradılması üstünlüklәrindәn biridir
QQYSdә VAnın istifadәsinin xüsusiyyәtlәrindәn biridir

585 VAnı istifadә edәn sistemә, analitik sorğuların verilmәsi üçün әlavә imkanlar verir – bu:

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәqdimatının (tәsvirinin) üstünlüklәrindәn biridir
şәbәkә modeli әsasında VB yaradılması üstünlüklәrindәn biridir
iyerarxik model әsasında VB yaradılması üstünlüklәrindәn biridir
QQYSdә VAnın istifadәsinin xüsusiyyәtlәrindәn biridir

586 tәkcә VB administratoru üçün deyil, sıravi işçilәr üçün dә başa düşülәndir – bu:

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәqdimatının (tәsvirinin) üstünlüklәrindәn biridir
şәbәkә modeli әsasında VB yaradılması üstünlüklәrindәn biridir
iyerarxik model әsasında VB yaradılması üstünlüklәrindәn biridir
QQYSdә VAnın istifadәsinin xüsusiyyәtlәrindәn biridir

587 normallaşdırılmış cәdvәllәr mәcmusuna nisbәtәn daha әyanidir – bu:

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәqdimatının (tәsvirinin) üstünlüklәrindәn biridir
şәbәkә modeli әsasında VB yaradılması üstünlüklәrindәn biridir
iyerarxik model әsasında VB yaradılması üstünlüklәrindәn biridir
QQYSdә VAnın istifadәsinin xüsusiyyәtlәrindәn biridir

588 Verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәqdimatının (tәsvirinin) üstünlüklәrindәn biri:

•

verilәnlәrin bütğövlüyünü, bәrpasını vә qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasını tәmin edir
analitik sorğuları real vaxtda icrasını tәmin etmәklә, VAda axtarış vaxtını kәskin azaltmağa imkan verir
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VAnın tәşkilinin şәbәkә modelinә nisbәtәn daha әyanidir
VAnın tәşkilinin iyerarxik modelinә nisbәtәn daha әyanidir
vahid zamanda icra edilәn tranzaksiyaların miqdarını artırmağa imkan verir

589 Verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәqdimatının (tәsvirinin) üstünlüklәrindәn biri:

•

verilәnlәrin bütğövlüyünü, bәrpasını vә qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasını tәmin edir
VAnı istifadә edәn sistemә, analitik sorğuların verilmәsi üçün әlavә imkanlar verir
VAnın tәşkilinin şәbәkә modelinә nisbәtәn daha әyanidir
VAnın tәşkilinin iyerarxik modelinә nisbәtәn daha әyanidir
vahid zamanda icra edilәn tranzaksiyaların miqdarını artırmağa imkan verir

590 Verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәqdimatının (tәsvirinin) üstünlüklәrindәn biri:

•

verilәnlәrin bütğövlüyünü, bәrpasını vә qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasını tәmin edir
tәkcә VB administratoru üçün deyil, sıravi işçilәr üçün dә başa düşülәndir
VAnın tәşkilinin şәbәkә modelinә nisbәtәn daha әyanidir
VAnın tәşkilinin iyerarxik modelinә nisbәtәn daha әyanidir
vahid zamanda icra edilәn tranzaksiyaların miqdarını artırmağa imkan verir

591 Verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәqdimatının (tәsvirinin) üstünlüklәrindәn biri:

•

verilәnlәrin bütğövlüyünü, bәrpasını vә qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasını tәmin edir
normallaşdırılmış cәdvәllәr mәcmusuna nisbәtәn daha әyanidir
VAnın tәşkilinin şәbәkә modelinә nisbәtәn daha әyanidir
VAnın tәşkilinin iyerarxik modelinә nisbәtәn daha әyanidir
vahid zamanda icra edilәn tranzaksiyaların miqdarını artırmağa imkan verir

592 verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәsviri – bu:

•

VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAnın yaradılmasına әsas yanaşmadır
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir

593 ROLAP – bu:

•

VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAnın yaradılmasına yanaşmalardan birinin adıdır
VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir

594 MOLAP – bu:

•

VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAnın yaradılmasına yanaşmalardan birinin adıdır
VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir

595 informasialara müraciәt zamanı, reallaşma vasitәlәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüngüllәşdirilmәsi vә
sadәlәşdirilmәsi, mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi – bu:

•

VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
VBnin çoxölçülü modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biribir
VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
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VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir

596 bütövlüyün, bәrpanın, qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasının tәmin edilmәsinin inkişaf etmiş
vasitәlәrinin nәzәrdә tutulmaması – bu:

•

VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
VBnin çoxölçülü modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biribir
VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir

597 verilәnlәrin yüklәnmәsi, nisbәtәn nadir hallarda vә böyük porsiyalarla olur – bu:

•

VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
VBnin çoxölçülü modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biribir
VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir

598 istifadәçilәrin verilәnlәrә әlverişli müraciıtinin tәmin edilmәsi – bu:

•

VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
VBnin çoxölçülü modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biribir
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir

599 VAnın ilkin doldurulması vә sonra tamamlanması (әlavәlәrin edilmәsi) – bu:

•

VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
VBnin çoxölçülü modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biribir
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir

600 Analitik sorğulara, yolverilә bilәn cavab vaxtının vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi
nöqteyi nәzәrindәn, verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsi – bu:

•

VBnin iyerarxik modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir
VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biridir
VBnin çoxölçülü modeli әsasında VB yaradilmasının әsas mәsәlәlәrindәn biribir
VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
VBnin relyatsion modeli әsasında VB yaradılmasının әsas mәsәlәlәrindәn biridir

601 VAnın yaradılmasına yanaşmalardan birinin adı:

•

SİAS
verilәnlәrin hiperkub şәklindә tәsviri
QQYS
OLTP
VBİS

602 VAnın yaradılmasına yanaşmalardan birinin adı:

•

SİAS
ROLAP
QQYS
OLTP
VBİS
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603 VAnın yaradılmasına yanaşmalardan birinin adı:

•

SİAS
MOLAP
QQYS
OLTP
VBİS

604 VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biri:

•

effektivlik meyarı, onların vahid zamanda icra edә bildiyi tranzaksiyaların miqdarı hesab edilir
informasialara müraciәt zamanı, reallaşma vasitәlәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüngüllәşdirilmәsi vә
sadәlәşdirilmәsi, mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi
VAnın ilkin doldurulması vә sonra tamamlanması (әlavәlәrin edilmәsi)
Analitik sorğulara, yolverilә bilәn cavab vaxtının vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn, verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsi
istifadәçilәrin verilәnlәrә әlverişli müraciıtinin tәmin edilmәsi:

605 VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biri:

•

Analitik sorğulara, yolverilә bilәn cavab vaxtının vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn, verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsi
istifadәçilәrin verilәnlәrә әlverişli müraciıtinin tәmin edilmәsi:
bütövlüyün, bәrpanın, qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasının tәmin edilmәsinin inkişaf etmiş
vasitәlәrinin nәzәrdә tutulmaması
VAnın ilkin doldurulması vә sonra tamamlanması (әlavәlәrin edilmәsi)
effektivlik meyarı, onların vahid zamanda icra edә bildiyi tranzaksiyaların miqdarı hesab edilir

606 VAya әsaslanan QQYSnin xüsusiyyәtlәrindәn biri:

•

effektivlik meyarı, onların vahid zamanda icra edә bildiyi tranzaksiyaların miqdarı hesab edilir
verilәnlәrin yüklәnmәsi, nisbәtәn nadir hallarda vә böyük porsiyalarla olur
VAnın ilkin doldurulması vә sonra tamamlanması (әlavәlәrin edilmәsi)
Analitik sorğulara, yolverilә bilәn cavab vaxtının vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn, verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsi
istifadәçilәrin verilәnlәrә әlverişli müraciıtinin tәmin edilmәsi:

607 VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biri:

•

VBnin relyatsion modelinә әsaslanan yanaşmanın istifadәsi
istifadәçilәrin verilәnlәrә әlverişli müraciıtinin tәmin edilmәsi:
informasialara müraciәt zamanı, reallaşma vasitәlәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüngüllәşdirilmәsi vә
sadәlәşdirilmәsi, mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi
bütövlüyün, bәrpanın, qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasının tәmin edilmәsinin inkişaf etmiş
vasitәlәrinin nәzәrdә tutulmaması
VBnin çoxölçülü modelinә әsaslanan yanaşmanın istifadәsi

608 VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biri:

•

VBnin relyatsion modelinә әsaslanan yanaşmanın istifadәsi
VAnın ilkin doldurulması vә sonra tamamlanması (әlavәlәrin edilmәsi)
informasialara müraciәt zamanı, reallaşma vasitәlәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüngüllәşdirilmәsi vә
sadәlәşdirilmәsi, mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi
bütövlüyün, bәrpanın, qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasının tәmin edilmәsinin inkişaf etmiş
vasitәlәrinin nәzәrdә tutulmaması
VBnin çoxölçülü modelinә әsaslanan yanaşmanın istifadәsi

609 VAnın yaradılması zamanı hәlli tәlәb edilәn әsas mәsәlәlәrdәn biri:
VBnin relyatsion modelinә әsaslanan yanaşmanın istifadәsi

•
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•

Analitik sorğulara, yolverilә bilәn cavab vaxtının vә tәlәb olunan yaddaş hәcminin tәmin edilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn, verilәnlәrin saxlanmasının optimal quruluşunun seçilmәsi
informasialara müraciәt zamanı, reallaşma vasitәlәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüngüllәşdirilmәsi vә
sadәlәşdirilmәsi, mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi
bütövlüyün, bәrpanın, qarşılıqlı blokirovkaların aradan qaldırılmasının tәmin edilmәsinin inkişaf etmiş
vasitәlәrinin nәzәrdә tutulmaması
VBnin çoxölçülü modelinә әsaslanan yanaşmanın istifadәsi

610 tәşkilatın mәrkәzi VAsını vә analitik şöbәlәrin verilәnlәr köşkünü istifadә edir – bu:

•

ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir

611 verilәnlәr köşkü – tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn birini tәmin edәn xüsusilәşmiş tematik ambardır
– bu:

•

ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir

612 çoxölçülü VBlәr xırda ambarlar rolunu oynayır – bu:

•

ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

613 konkret analitik әlavәlәr üçün real lazım olan verilәnlәri ayrı yığım kimi ayırmaq olar – bu:

•

ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir

614 adәtәn hәr bir analitik vә ya analitik şöbә tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn birinә xidmәt etdiyindәn,
ona ancaq bu istiqamәti xarakterizә edәnverilәnlәr lazımdır – bu:

•

ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir

615 ambarda yerlәşәn bütün informasiyaların tәhlil üçün lazım olması halları kifayәt qәdәr az rast gәlir – bu:

•

verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir

616 VAnın reallaşmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biri:
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•

ambarın tәşkili üçün radial sxem istifadә edilir
tәşkilatın mәrkәzi VAsını vә analitik şöbәlәrin verilәnlәr köşkünü istifadә edir
tәhlilin mәhsuldarlığının artırılması üçün, faktoloji cәdvәldә tәkcә detallaşdırılmış deyil, qabaqcadan hesablanmış
vә aqreqasiya olunmuş verilәnlәr dә saxlana bilәr
optimallaşdırıcı sorğunu tәhlil edir vә müәyyәn meyar nöqteyi nәzәrindәn, onun icrası üçün müraciәt
әmәliyyatlarının, yaxşı ardıcıllığını tәyin edir
faktlar cәdvәli vә bir neçә arayış cәdvәli istifadә edilir

617 VAnın reallaşmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biri:

•

optimallaşdırıcı sorğunu tәhlil edir vә müәyyәn meyar nöqteyi nәzәrindәn, onun icrası üçün müraciәt
әmәliyyatlarının, yaxşı ardıcıllığını tәyin edir
tәhlilin mәhsuldarlığının artırılması üçün, faktoloji cәdvәldә tәkcә detallaşdırılmış deyil, qabaqcadan hesablanmış
vә aqreqasiya olunmuş verilәnlәr dә saxlana bilәr
verilәnlәr köşkü – tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn birini tәmin edәn xüsusilәşmiş tematik ambardır
faktlar cәdvәli vә bir neçә arayış cәdvәli istifadә edilir
ambarın tәşkili üçün radial sxem istifadә edilir

618 VAnın reallaşmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biri:

•

optimallaşdırıcı sorğunu tәhlil edir vә müәyyәn meyar nöqteyi nәzәrindәn, onun icrası üçün müraciәt
әmәliyyatlarının, yaxşı ardıcıllığını tәyin edir
tәhlilin mәhsuldarlığının artırılması üçün, faktoloji cәdvәldә tәkcә detallaşdırılmış deyil, qabaqcadan hesablanmış
vә aqreqasiya olunmuş verilәnlәr dә saxlana bilәr
çoxölçülü VBlәr xırda ambarlar rolunu oynayır
faktlar cәdvәli vә bir neçә arayış cәdvәli istifadә edilir
ambarın tәşkili üçün radial sxem istifadә edilir

619 VAnın reallaşmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biri:

•

optimallaşdırıcı sorğunu tәhlil edir vә müәyyәn meyar nöqteyi nәzәrindәn, onun icrası üçün müraciәt
әmәliyyatlarının, yaxşı ardıcıllığını tәyin edir
ambarın tәşkili üçün radial sxem istifadә edilir
faktlar cәdvәli vә bir neçә arayış cәdvәli istifadә edilir
konkret analitik әlavәlәr üçün real lazım olan verilәnlәri ayrı yığım kimi ayırmaq olar
tәhlilin mәhsuldarlığının artırılması üçün, faktoloji cәdvәldә tәkcә detallaşdırılmış deyil, qabaqcadan hesablanmış
vә aqreqasiya olunmuş verilәnlәr dә saxlana bilәr

620 VAnın reallaşmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biri:

•

optimallaşdırıcı sorğunu tәhlil edir vә müәyyәn meyar nöqteyi nәzәrindәn, onun icrası üçün müraciәt
әmәliyyatlarının, yaxşı ardıcıllığını tәyin edir
adәtәn hәr bir analitik vә ya analitik şöbә tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn birinә xidmәt etdiyindәn, ona
ancaq bu istiqamәti xarakterizә edәnverilәnlәr lazımdır
faktlar cәdvәli vә bir neçә arayış cәdvәli istifadә edilir
ambarın tәşkili üçün radial sxem istifadә edilir
tәhlilin mәhsuldarlığının artırılması üçün, faktoloji cәdvәldә tәkcә detallaşdırılmış deyil, qabaqcadan hesablanmış
vә aqreqasiya olunmuş verilәnlәr dә saxlana bilәr

621 VAnın reallaşmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biri:

•

optimallaşdırıcı sorğunu tәhlil edir vә müәyyәn meyar nöqteyi nәzәrindәn, onun icrası üçün müraciәt
әmәliyyatlarının, yaxşı ardıcıllığını tәyin edir
ambarda yerlәşәn bütün informasiyaların tәhlil üçün lazım olması halları kifayәt qәdәr az rast gәlir
faktlar cәdvәli vә bir neçә arayış cәdvәli istifadә edilir
ambarın tәşkili üçün radial sxem istifadә edilir
tәhlilin mәhsuldarlığının artırılması üçün, faktoloji cәdvәldә tәkcә detallaşdırılmış deyil, qabaqcadan hesablanmış
vә aqreqasiya olunmuş verilәnlәr dә saxlana bilәr

622 optimallaşdırıcı sorğunu tәhlil edir vә müәyyәn meyar nöqteyi nәzәrindәn, onun icrası üçün müraciәt
әmәliyyatlarının, yaxşı ardıcıllığını tәyin edir – bu:
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•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

623 arayış cәdvәllәrinin atributları, әlavә arayış cәdvәllәrindә detallaşdırıla bilәr – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

624 әgәr VByә böyük miqdarda ölçülәr daxildirsә, onda `qar dәnәciyi sxemi`ni dә istifadә etmәk olar – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

625 tәhlilin mәhsuldarlığının artırılması üçün, faktoloji cәdvәldә tәkcә detallaşdırılmış deyil, qabaqcadan
hesablanmış vә aqreqasiya olunmuş verilәnlәr dә saxlana bilәr – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

626 arayış cәdvәllәrinin miqdarı adәtәn, iki onluğu aşmır – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

627 real sistemlәrdә faktoloji cәdvәllәrdә sәtirlәrin miqdarı 10 vә 100 milyonlarla ola bilәr – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

628 açar atributlarına әsasәn arayış cәdvәllәrinin faktoloji cәdvәllә әlaqәsini tәmin edir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

629 faktoloji cәdvәl, arayış cәdvәllәrinin fәrdi açarlarından komplektlәşdirilmiş mürәkkәb açarla indekslәnir
– bu:
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir

•
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•

ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

630 hәr bir ölçü özünün mәxsusi arayış cәdvәli ilә tәsvir edilir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

631 arayış cәdvәlindә hiperkubun ölçülәrindәn birinin mümkün qiymәtlәri sadalanır – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

632 faktoloji cәdvәlin yazısı hiperkubun oyuğuna uyğundur – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

633 faktlar cәdvәlindә adәtәn, tәhlil üçün daha çox istifadә edilәn verilәnlәr saxlanır – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

634 faktoloji cәdvәl vә ölçülәr cәdvәli istifadә edilir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

635 faktlar cәdvәli vә bir neçә arayış cәdvәli istifadә edilir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

636 ambarın tәşkili üçün radial sxem istifadә edilir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
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ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

637 analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

638 verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

639 hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur – bu:

•

ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir

640 verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır – bu:

•

ambarın şәbәkә modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın relyatsion modelinin xarakterstikalarından biridir
verilәnlәr ambarının reallaşdırılmasına kombinatsion yanaşmanın xarakteristikalarından biridir
ambarın çoxölçülü modelinin xarakterstikalarından biridir
ambarın iyerarxik modelinin xarakterstikalarından biridir

641 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
optimallaşdırıcı sorğunu tәhlil edir vә müәyyәn meyar nöqteyi nәzәrindәn, onun icrası üçün müraciәt
әmәliyyatlarının, yaxşı ardıcıllığını tәyin edir
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

642 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
arayış cәdvәllәrinin atributları, әlavә arayış cәdvәllәrindә detallaşdırıla bilәr
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

643 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
әgәr VByә böyük miqdarda ölçülәr daxildirsә, onda `qar dәnәciyi sxemi`ni dә istifadә etmәk olar
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

644 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:
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•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
tәhlilin mәhsuldarlığının artırılması üçün, faktoloji cәdvәldә tәkcә detallaşdırılmış deyil, qabaqcadan hesablanmış
vә aqreqasiya olunmuş verilәnlәr dә saxlana bilәr
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

645 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
arayış cәdvәllәrinin miqdarı adәtәn, iki onluğu aşmır
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

646 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
real sistemlәrdә faktoloji cәdvәllәrdә sәtirlәrin miqdarı 10 vә 100 milyonlarla ola bilәr
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

647 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
açar atributlarına әsasәn arayış cәdvәllәrinin faktoloji cәdvәllә әlaqәsini tәmin edir
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

648 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
faktoloji cәdvәl, arayış cәdvәllәrinin fәrdi açarlarından komplektlәşdirilmiş mürәkkәb açarla indekslәnir
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

649 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
hәr bir ölçü özünün mәxsusi arayış cәdvәli ilә tәsvir edilir
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

650 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
arayış cәdvәlindә hiperkubun ölçülәrindәn birinin mümkün qiymәtlәri sadalanır
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

651 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
faktoloji cәdvәlin yazısı hiperkubun oyuğuna uyğundur
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•

verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

652 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
faktlar cәdvәlindә adәtәn, tәhlil üçün daha çox istifadә edilәn verilәnlәr saxlanır
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

653 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
faktoloji cәdvәl vә ölçülәr cәdvәli istifadә edilir
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

654 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
faktlar cәdvәli vә bir neçә arayış cәdvәli istifadә edilir
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

655 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
ambarın tәşkili üçün radial sxem istifadә edilir
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

656 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
analitik sorğuların icra sür`әtinә görә uduzur

657 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
verilәnlәrin olduqca böyük hәcmini saxlamaq qabiliyyәtinә malikdir
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

658 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
hiperkub, mәntiqi sәviyyәdә VBİSyә qovuşur
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur
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659 VAnın relyatsion modelinin xarakteristikalarından biri:

•

verilәnlәrin quruluşunun modifikasiyası mürәkkәbdir
verilәnlәr üfqi cәdvәllәr şәklindә saxlanır
verilәnlәrin çoxölçülü tәqdimatı fiziki reallaşır
verilәnlәr nizamlanmış massivlәrin hiperkubu şәklindә saxlanır
verilәnlәrin saxlanması üçün böyük hәcmdә yaddaş tәlәb olunur

660 dәyişәnlәr arasında xәtti asılılıqlarıaydınlaşdırmağa imkan verәn әnәnәvi korrelyasiya metodlarından
fәrqli olaraq, onlar mürәkkәb qeyrixәtti asılılıqları müәyyәn edir – bu:

•

anomaliyaların tәhlili metodlarının vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
konkret mәsәlәnin hәlli üçün әhәmiyyәtli parametrlәrin axtarışı metodlarının xarakteristikalarından biridir
proqnozlaşdırma metodları vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
Tәsniflәşdirici tәhlil metodlarının vә ya bu metodlarla ilә hәlledilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir

661 asılılıqların uçotu predmet sahәsini yaxşı dәrk etmәyә, onun vәziyyәtinin tәhlili әsasında qәbul edilәn
qәrarların keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verir – bu:

•

konkret mәsәlәnin hәlli üçün әhәmiyyәtli parametrlәrin axtarışı metodlarının xarakteristikalarından biridir
proqnozlaşdırma metodları vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
Tәsniflәşdirici tәhlil metodlarının vә ya bu metodlarla ilә hәlledilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
anomaliyaların tәhlili metodlarının vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir

662 mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir – bu:

•

konkret mәsәlәnin hәlli üçün әhәmiyyәtli parametrlәrin axtarışı metodlarının xarakteristikalarından biridir
appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
anomaliyaların tәhlili metodlarının vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
Tәsniflәşdirici tәhlil metodlarının vә ya bu metodlarla ilә hәlledilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
proqnozlaşdırma metodları vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir

663 bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir – bu:

•

anomaliyaların tәhlili metodlarının vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
konkret mәsәlәnin hәlli üçün әhәmiyyәtli parametrlәrin axtarışı metodlarının xarakteristikalarından biridir
proqnozlaşdırma metodları vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
Tәsniflәşdirici tәhlil metodlarının vә ya bu metodlarla ilә hәlledilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir

664 nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn
fәrqqlәnir – bu:

•

konkret mәsәlәnin hәlli üçün әhәmiyyәtli parametrlәrin axtarışı metodlarının xarakteristikalarından biridir
appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
anomaliyaların tәhlili metodlarının vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
Tәsniflәşdirici tәhlil metodlarının vә ya bu metodlarla ilә hәlledilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir
proqnozlaşdırma metodları vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biridir

665 proqnozlaşdırma metodları vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
metodların, obyektin inkişafını tәsvir edәn tarixi verilәnlәrdәki qanunauyğunluqları aydınlaşdırmaq qabiliyyәtinә
әsaslanır vә müәyyәn edilmiş tendensiyanı gәlәcәk dövrә fәrziyyәlәr vermәk üçün istifadә edir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir
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666 proqnozlaşdırma metodları vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
obyektin inkişafının, müәyyәn gәlәcәk dövr üçün saxlanan, tәyin edilmiş qanunauyğunluqlara tabe olduğu
nәzәrdә tutulur
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir

667 proqnozlaşdırma metodları vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
inkişafın inersiyalılığı prinsipinә әsaslanır

668 anomaliyaların tәhlili metodlarının vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından
biri:

•

bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir
öyrәdilәn sistemә tәqdim edilәn yazı, bu obraza uyğun deyilsә, onda sistem istifadәçinin diqqәtini buna cәlb edir

669 anomaliyaların tәhlili metodlarının vә ya bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından
biri:

•

nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
sistem, mümkün yazılar çoxluğuna әsasәn, onların yığım şәkillәrini formalaşdırmaqıa öyrәdilir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir

670 appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

sistem, mümkün yazılar çoxluğuna әsasәn, onların yığım şәkillәrini formalaşdırmaqıa öyrәdilir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
verilmiş atributların qiymәtlәrinә әn çox tәsir göstәrәn dәyişәnlәri tәyin etmәyә imkan verir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir

671 appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
sistem, mümkün yazılar çoxluğuna әsasәn, onların yığım şәkillәrini formalaşdırmaqıa öyrәdilir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir
onlara әsaslanan proqramlar, asılılıqları müәyyәn edәn zaman, onların statistik xarakteristikalarını tәyin etmәyә
imkan verir, asılılıqların vә itmә nöqtәlәri sahәlәrinin müşahidәedilәnliyini tәmin edir

672 appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
sistem, mümkün yazılar çoxluğuna әsasәn, onların yığım şәkillәrini formalaşdırmaqıa öyrәdilir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir
dәyişәnlәr arasında xәtti asılılıqlarıaydınlaşdırmağa imkan verәn әnәnәvi korrelyasiya metodlarından fәrqli olaraq,
onlar mürәkkәb qeyrixәtti asılılıqları müәyyәn edir
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673 appraksimasiya metodlarının vә bu metodlarla hәll edilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

asılılıqların uçotu predmet sahәsini yaxşı dәrk etmәyә, onun vәziyyәtinin tәhlili әsasında qәbul edilәn qәrarların
keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verir
bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir
sistem, mümkün yazılar çoxluğuna әsasәn, onların yığım şәkillәrini formalaşdırmaqıa öyrәdilir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir

674 Tәsniflәşdirici tәhlil metodlarının vә ya bu metodlarla hәlledilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

verilmiş atributların qiymәtlәrinә әn çox tәsir göstәrәn dәyişәnlәri tәyin etmәyә imkan verir
asılılıqların uçotu predmet sahәsini yaxşı dәrk etmәyә, onun vәziyyәtinin tәhlili әsasında qәbul edilәn qәrarların
keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verir
dәyişәnlәr arasında xәtti asılılıqlarıaydınlaşdırmağa imkan verәn әnәnәvi korrelyasiya metodlarından fәrqli olaraq,
onlar mürәkkәb qeyrixәtti asılılıqları müәyyәn edir
mövcud yazıların müxtәlif qruplar üzrә avtomatik paylanmasına cәhd edilir
onlara әsaslanan proqramlar, asılılıqları müәyyәn edәn zaman, onların statistik xarakteristikalarını tәyin etmәyә
imkan verir, asılılıqların vә itmә nöqtәlәri sahәlәrinin müşahidәedilәnliyini tәmin edir

675 Tәsniflәşdirici tәhlil metodlarının vә ya bu metodlarla hәlledilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından biri:

•

verilmiş atributların qiymәtlәrinә әn çox tәsir göstәrәn dәyişәnlәri tәyin etmәyә imkan verir
onlara әsaslanan proqramlar, asılılıqları müәyyәn edәn zaman, onların statistik xarakteristikalarını tәyin etmәyә
imkan verir, asılılıqların vә itmә nöqtәlәri sahәlәrinin müşahidәedilәnliyini tәmin edir
asılılıqların uçotu predmet sahәsini yaxşı dәrk etmәyә, onun vәziyyәtinin tәhlili әsasında qәbul edilәn qәrarların
keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verir
dәyişәnlәr arasında xәtti asılılıqlarıaydınlaşdırmağa imkan verәn әnәnәvi korrelyasiya metodlarından fәrqli olaraq,
onlar mürәkkәb qeyrixәtti asılılıqları müәyyәn edir
bir qayda olaraq qrupların miqdarı qabaqcadan tәyin edilmir

676 Tәsniflәşdirici tәhlil metodlarının vә ya bu metodlarla ilә hәlledilәn mәsәlәlәrin xarakteristikalarından
biri:

•

verilmiş atributların qiymәtlәrinә әn çox tәsir göstәrәn dәyişәnlәri tәyin etmәyә imkan verir
asılılıqların uçotu predmet sahәsini yaxşı dәrk etmәyә, onun vәziyyәtinin tәhlili әsasında qәbul edilәn qәrarların
keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verir
dәyişәnlәr arasında xәtti asılılıqlarıaydınlaşdırmağa imkan verәn әnәnәvi korrelyasiya metodlarından fәrqli olaraq,
onlar mürәkkәb qeyrixәtti asılılıqları müәyyәn edir
nәzәrdә tutulur ki, eyni qrupa aid olan elementlәr oxşardır, müxtәlif qruplara aid olanlar isә birbirindәn fәrqqlәnir
onlara әsaslanan proqramlar, asılılıqları müәyyәn edәn zaman, onların statistik xarakteristikalarını tәyin etmәyә
imkan verir, asılılıqların vә itmә nöqtәlәri sahәlәrinin müşahidәedilәnliyini tәmin edir

677 müәyyәn gәlәcәk vaxt anında, hәr hansı obyektin, prosesin vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında, ehtimallı
mülahizәlәrin formalaşdırılması prosesi:

•

öyrәdici (müәllim) ilә öyrәnmә metodlarıdır
asılılıqların tapilması vә appraksimasiyası metodlarıdır
anomaliyaların tәhlili metodlarıdır
proqnozlaşdırma metodlarıdır
tәsniflәşdirmә vә ya tәsniflәşdirici tәhlil (klaster tәhlili) metodlarıdır

678 verilәnlәrdә, ümumi qanunauyğunluqlardan, müxtәlif növ kәnarlaşmaların aydınlaşdırılması:

•

proqnozlaşdırma metodlarıdır
öyrәdicisiz (müәllimsiz) öyrәnmә metodlarıdır
asılılıqların tapilması vә appraksimasiyası metodlarıdır
tәsniflәşdirmә vә ya tәsniflәşdirici tәhlil (klaster tәhlili) metodlarıdır
anomaliyaların tәhlili metodlarıdır

679 verilәnlәrdә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә qeyrixәtti asılılıqların avtomatik tapılması:
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•

özüöyrәnmә metodlarıdır
asılılıqların tapilması vә appraksimasiyası metodlarıdır
anomaliyaların tәhlili metodlarıdır
tәsniflәşdirmә vә ya tәsniflәşdirici tәhlil (klaster tәhlili) metodlarıdır
proqnozlaşdırma metodlarıdır

680 çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodları:

•

doğru cavab yoxdur
öyrәdicisiz (müәllimsiz) öyrәnmә metodlarıdır
anomaliyaların tәhlili metodlarıdır
asılılıqların tapilması vә appraksimasiyası metodlarıdır
proqnozlaşdırma metodlarıdır

681 çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodları:

•

doğru cavab yoxdur
özüöyrәnmә metodlarıdır
anomaliyaların tәhlili metodlarıdır
asılılıqların tapilması vә appraksimasiyası metodlarıdır
proqnozlaşdırma metodlarıdır

682 çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodları:

•

doğru cavab yoxdur
tәsniflәşdirmә vә ya tәsniflәşdirici tәhlil (klaster tәhlili) metodlarıdır
anomaliyaların tәhlili metodlarıdır
asılılıqların tapilması vә appraksimasiyası metodlarıdır
proqnozlaşdırma metodlarıdır

683 öyrәdicisiz (müәllimsiz) öyrәnmә  bu:

•

doğru cavab yoxdur
çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodlarıdır
verilәnlәrdә, ümumi qanunauyğunluqlardan, müxtәlif növ kәnarlaşmaların aydınlaşdırılmasıdır
verilәnlәrdә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә qeyrixәtti asılılıqların avtomatik tapılmasıdır
müәyyәn gәlәcәk vaxt anında, hәr hansı obyektin, prosesin vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında, ehtimallı
mülahizәlәrin formalaşdırılması prosesidir

684 özüöyrәnmә  bu:

•

çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodlarıdır
verilәnlәrdә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә qeyrixәtti asılılıqların avtomatik tapılmasıdır
doğru cavab yoxdur
müәyyәn gәlәcәk vaxt anında, hәr hansı obyektin, prosesin vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında, ehtimallı
mülahizәlәrin formalaşdırılması prosesidir
verilәnlәrdә, ümumi qanunauyğunluqlardan, müxtәlif növ kәnarlaşmaların aydınlaşdırılmasıdır

685 proqnozlaşdırma – bu:

•

doğru cavab yoxdur
müәyyәn gәlәcәk vaxt anında, hәr hansı obyektin, prosesin vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında, ehtimallı
mülahizәlәrin formalaşdırılması prosesidir
verilәnlәrdә, ümumi qanunauyğunluqlardan, müxtәlif növ kәnarlaşmaların aydınlaşdırılmasıdır
verilәnlәrdә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә qeyrixәtti asılılıqların avtomatik tapılmasıdır
çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodlarıdır

686 anomaliyaların tәhlili – bu:

•

doğru cavab yoxdur
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•

verilәnlәrdә, ümumi qanunauyğunluqlardan, müxtәlif növ kәnarlaşmaların aydınlaşdırılmasıdır
çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodlarıdır
verilәnlәrdә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә qeyrixәtti asılılıqların avtomatik tapılmasıdır
müәyyәn gәlәcәk vaxt anında, hәr hansı obyektin, prosesin vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında, ehtimallı
mülahizәlәrin formalaşdırılması prosesidir

687 asılılıqların tapilması vә appraksimasiyası – bu:

•

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrdә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә qeyrixәtti asılılıqların avtomatik tapılmasıdır
verilәnlәrdә, ümumi qanunauyğunluqlardan, müxtәlif növ kәnarlaşmaların aydınlaşdırılmasıdır
çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodlarıdır
müәyyәn gәlәcәk vaxt anında, hәr hansı obyektin, prosesin vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında, ehtimallı
mülahizәlәrin formalaşdırılması prosesidir

688 tәsniflәşdirmә vә ya tәsniflәşdirici tәhlil (klaster tәhlili) – bu:

•

doğru cavab yoxdur
çoxluqdan, öz aralarında oxşar olan elementlәr qrupunun ayrılması metodlarıdır
verilәnlәrdә, ümumi qanunauyğunluqlardan, müxtәlif növ kәnarlaşmaların aydınlaşdırılmasıdır
verilәnlәrdә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә qeyrixәtti asılılıqların avtomatik tapılmasıdır
müәyyәn gәlәcәk vaxt anında, hәr hansı obyektin, prosesin vә ya hadisәnin vәziyyәti haqqında, ehtimallı
mülahizәlәrin formalaşdırılması prosesidir

689 hәlli üçün, VAya әsaslanan QQYSdә verilәnlәrin tәhlili vasitәlәri, istifadә edilәn mәsәlәlәrdәn biri:

•

buraxılmış qiymәtlәrin bәrpası
müxtәlif tәbiәtli obyektlәrin keçmiş vәziyyәti haqqında saxlanan informasiyalar әsasında, onların inkişafının
proqnozlaşdırılması
tәkrarlanmaların aradan qaldırılması, sәhv qiymәtlәrin düzәldilmәsi
verilәnlәrin tiplәrinin vә tәqdimatının unifikasiyası, idarәedici kodların çıxarılması
ümumi statistik göstәricilәrin hesablanması

690 hәlli üçün, VAya әsaslanan QQYSdә verilәnlәrin tәhlili vasitәlәri, istifadә edilәn mәsәlәlәrdәn biri:

•

buraxılmış qiymәtlәrin bәrpası
aydınlaşdırılmış qanunauyğunluqlardan әhәmiyyәtli dәrәcәdә kәnarlaşan verilәnlәrin axtarışı
tәkrarlanmaların aradan qaldırılması, sәhv qiymәtlәrin düzәldilmәsi
verilәnlәrin tiplәrinin vә tәqdimatının unifikasiyası, idarәedici kodların çıxarılması
ümumi statistik göstәricilәrin hesablanması

691 hәlli üçün, VAya әsaslanan QQYSdә verilәnlәrin tәhlili vasitәlәri, istifadә edilәn mәsәlәlәrdәn biri:

•

konkret mәsәlәnin terminlәrindә, nisbәtәn әhәmiyyәtli amillәrin axtarışı
verilәnlәrin tiplәrinin vә tәqdimatının unifikasiyası, idarәedici kodların çıxarılması
buraxılmış qiymәtlәrin bәrpası
ümumi statistik göstәricilәrin hesablanması
tәkrarlanmaların aradan qaldırılması, sәhv qiymәtlәrin düzәldilmәsi

692 hәlli üçün, VAya әsaslanan QQYSdә verilәnlәrin tәhlili vasitәlәri, istifadә edilәn mәsәlәlәrdәn biri:

•

buraxılmış qiymәtlәrin bәrpası
tәhlil edilәn amillәri (parametrlәri) vә hadisәlәri әlaqәlәndirәn asılılıqların tapılması vә appraksimasiyası
tәkrarlanmaların aradan qaldırılması, sәhv qiymәtlәrin düzәldilmәsi
verilәnlәrin tiplәrinin vә tәqdimatının unifikasiyası, idarәedici kodların çıxarılması
ümumi statistik göstәricilәrin hesablanması

693 hәlli üçün, VAya әsaslanan QQYSdә verilәnlәrin tәhlili vasitәlәri, istifadә edilәn mәsәlәlәrdәn biri:

•

buraxılmış qiymәtlәrin bәrpası
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•

verilәnlәrdә, müәyyәn әlamәtlәrә görә oxşar qrupların yazılarının ayrılması
tәkrarlanmaların aradan qaldırılması, sәhv qiymәtlәrin düzәldilmәsi
verilәnlәrin tiplәrinin vә tәqdimatının unifikasiyası, idarәedici kodların çıxarılması
ümumi statistik göstәricilәrin hesablanması

694 Analitik sistemlәrdә istifadә olunan aşağıdakı metodlardan hansı verilәnlәrin intellektual emalı
metodlarına aid edilir?

•

riyazi statistikanın metodları
bilik çıxarılması metodları
dispersion tәhlil metodları
reqression tәhlil metodları
vaxtlı sıraların tәhlili

695 Analitik sistemlәrdә istifadә olunan aşağıdakı metodlardan hansı verilәnlәrin intellektual emalı
metodlarına aid edilir?

•

riyazi statistikanın metodları
genetik alqoritmlәr
dispersion tәhlil metodları
reqression tәhlil metodları
vaxtlı sıraların tәhlili

696 Analitik sistemlәrdә istifadә olunan aşağıdakı metodlardan hansı verilәnlәrin intellektual emalı
metodlarına aid edilir?

•

riyazi statistikanın metodları
qeyri sәlis mәntiq
dispersion tәhlil metodları
reqression tәhlil metodları
vaxtlı sıraların tәhlili

697 Analitik sistemlәrdә istifadә olunan aşağıdakı metodlardan hansı verilәnlәrin intellektual emalı
metodlarına aid edilir?

•

neyron şәbәkәlәri
reqression tәhlil metodları
riyazi statistikanın metodları
vaxtlı sıraların tәhlili
dispersion tәhlil metodları

698 Analitik sistemlәrdә istifadә olunan aşağıdakı metodlardan hansı әnәnәvi statistik metodlara aid edilir?

•

biliklәrin çıxarılması metodları
vaxtlı sıraların tәhlili
qeyri sәlis mәntiq
neyron şәbәkәlәri
genetik alqoritmlәr

699 Analitik sistemlәrdә istifadә olunan aşağıdakı metodlardan hansı әnәnәvi statistik metodlara aid edilir?

•

biliklәrin çıxarılması metodları
dispersion tәhlil metodları
qeyri sәlis mәntiq
neyron şәbәkәlәri
genetik alqoritmlәr

700 Analitik sistemlәrdә istifadә olunan aşağıdakı metodlardan hansı әnәnәvi statistik metodlara aid edilir?
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•

biliklәrin çıxarılması metodları
genetik alqoritmlәr
neyron şәbәkәlәri
qeyri sәlis mәntiq
reqression tәhlil metodları
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