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1620y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1620Y Sistem proqramlaşdırması vә әmәliyyat sistemlәri1

Makrogeneratorun makrokitabxana cәdvәli hansı informasiyaları saxlayır?

Makrogeneratorun әmәliyyatlar cәdvәli hansı informasiyaları saxlayır?

Makrogeneratorun hansı cәdvәli hәr açar parametri üçün açar sözünü vә standart qiymәti saxlayır?

Makrogeneratorun daimi cәdvәli hansıdır?

Hansı makroәmrlәrin makrotәyinedicilәri istifadәci proqramlarının әmәliyyat sistemi ilә әlaqәsini tәmin
edir?

Makroәmr

Makrogeneratorun makroәmrlәr cәdvәli hansı informasiyaları saxlayır?

hәr açar parametri üçün açar sözünü vә standart qiymәti saxlayır
kitabxana makrotәyinedicilәrinin adlarını vә saxlanma ünvanlarını saxlayır•
bütün mövqeli parametrlәrin siyahısını saxlayır
mnemokodun bütün әmәliyyatlarının mnemonik işarәsini saxlayır.
makrotәyinedicidә tәyin olunan bütün adları vә onlarin nisbi ünvanlarını saxlayır

hәr açar parametri üçün açar sözünü vә standart qiymәti saxlayır
mnemokodun bütün әmәliyyatlarının mnemonik işarәsini saxlayır.•
kitabxana makrotәyinedicilәrinin adlarını vә saxlanma ünvanlarını saxlayır
bütün mövqeli parametrlәrin siyahısını saxlayır
makrotәyinedicidә tәyin olunan bütün adları vә onlarin nisbi ünvanlarını saxlayır

әmәliyyatlar cәdvıli
mövqeli parametrlәr cәdvәli
açarlı parametrlәr cәdvәli•
daxili adlar cәdvәli
makroәmrlәrin tәsviri cәdvәli

makroәmrlәrin tәsviri cәdvәli
әmәliyyatlar cәdvıli•
mövqeli parametrlәr cәdvәli
daxili adlar cәdvәli
açarlı parametrlәr cәdvәli

mövqeli makroәmrlәr
assemblerin makroәmrlәri•
kitabxana makroәmrlәri;
proqramda tәyin edilәn makroәmrlәr
açar makroәmrlәri

obyekt proqramında bir qrup maşın әnri yaradan әnridir•
maşın yönümlü dilin maşın dilindә birbaşa analiqu olan әmrdir
translyasiyanın idarә edilmәsi ücün әmrdir;
sabitlәrin tәyin edilmәsi üçün әmrdir
yaddaş sahәlәrinin ayrılması üçün әmrdir

hәr açar parametri üçün açar sözünü vә standart qiymәti saxlayır
kitabxana makrotәyinedicilәrinin adlarını vә saxlanma ünvanlarını saxlayır.
bütün mövqeli parametrlәrin siyahısını saxlayır.
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Makrogeneratorun açarlı parametrlәr cәdvәli hansı informasiyaları saxlayır?

Makrogeneratorun hansı cәdvәli makrotәyinedicinin әsas hissәsinin (bәdәninin) mәtnini saxlayır?

Makrogeneratorun hansı cәdvәli bütün mövqeli parametrlәrin siyahısını saxlayır?

Makrogeneratorun hansı cәdvәli kitabxana makrotәyinedicilәrinin adlarını vә saxlanma ünvanlarını
saxlayır?

Makrogeneratorun daimi cәdvәli hansıdır?

maşın yönümlü dilin, maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan әmri necә adlanır?

Hansı makroәmrlәr ücün makrotәyinedici qabaqcadan tәrtib edilib xarici yaddaşda makrokitabxanada
yerlәşdirilir?

makrotәyinedicidә tәyin olunan bütün adları vә onlarin nisbi ünvanlarını saxlayır
hәr makroәmr üçün ad, açar parametrlәri vә makroәmrlәrin tәsvirlәri cәdvәllәrinin yerlәşmә yeri göstәricisini, bu
cәdvәllәrin uzunluğunu vә mövqeli parametrlәrin miqdarını saxlayır

•

mnemokodun bütün әmәliyyatlarının mnemonik işarәsini saxlayır.
makrotәyinedicidә tәyin olunan bütün adları vә onlarin nisbi ünvanlarını saxlayır
hәr açar parametri üçün açar sözünü vә standart qiymәti saxlayır•
kitabxana makrotәyinedicilәrinin adlarını vә saxlanma ünvanlarını saxlayır.
bütün mövqeli parametrlәrin siyahısını saxlayır

mövqeli parametrlәr cәdvәli
makroәmrlәrin tәsviri cәdvәli•
әmәliyyatlar cәdvıli
açarlı parametrlәr cәdvәli
daxili adlar cәdvәli

makroәmrlәrin tәsviri cәdvәli
mövqeli parametrlәr cәdvәli•
әmәliyyatlar cәdvıli
daxili adlar cәdvәli
açarlı parametrlәr cәdvәli

makroәmrlәrin tәsviri cәdvәli
makrokitabxananın kataloqu•
mövqeli parametrlәr cәdvәli
daxili adlar cәdvәli
açarlı parametrlәr cәdvәli

mövqeli parametrlәr cәdvәli
makrokitabxananın kataloqu•
makroәmrlәrin tәsviri cәdvәli
açarlı parametrlәr cәdvәli
daxili adlar cәdvәli

Makrogenerator
makroәmr•
heç biri düz deyil
Makroassembler
Assembler

proqramda tәyin edilәn makroәmrlәr
assemblerin makroәmrlәri ücün;
bütün makroәmrlәr ücün

•



22.12.2016

3/71

15

16

17

18

19

20

21

Makrotәyinedici?

Aşağıdakı әmrlәrdәn hansı makroәmrin tәyinatıcısı ola bilәr?

Makroәmrlәrin tәyinatı

İnkişaf etmiş maşın yönümlü dillәrin mnemokoddan fәrqi:

Makrogeneratorun hansı blokunda makrogeneratorun cәdvәllәri üçün işçi sahә tәmizlәnir?

Makrogeneratorun hansı blokunda işçi oyuqlar bәrpa edilir?

makrogenerator:

kitabxana makroәmrlәri ücün;•
kitabxana makroәmrlәri vә proqramda tәyin edillәn makroәmrlәr üçün

maşın yönümlü dilin, maşın dilindә bilavasitә analoqu olmayan makroәmrlәridir
altproqram mәtninin assemdler dilindә prototipidir;•
hec biri düz deyil
maşın yönümlü dilin, maşın dilindә birbaşa analoqu olan әmridir;
altproqramın tәlәb etdiyi arqumentlәrin adını vә qiymәtini göstәrәn makroәmridir

açıq altproqramların istifadә vasitәsidir.
maşın yönümlü dilidә altproqramların istifadәsinin spesifik formasıdır
bütün variantlar•
maşın yönümlü dilin, maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan әmrlәridir
obyekt proqramında bir qrup maşın әmri yaradan әmrdir

proqramın mobil quruluşunun tәmin edilmәsi.
tәkrar edilәn әmrlәr ardıcıllığının qısa tәsviri yolu ilә proqramlaşdırmanın asanlaşdırılması;•
proqram translyasıyasının idarә edilmәsi
sabitlәrin tәyin edilmәsi vә onlar üçün yaddaş sahәsinin ayrılması
dәyişәnlәr üçün yaddaş sahәsinin ayrılması

yaddaş sahәlәrinin ayrılması üçün әmrlәrin mövcudluğu
makroәmrin mövcudluğu•
maşın dilindә birbaşa analoqu olan әmrlәrin mövcudluğu;
translyasiyanın idarәedilmәsi ücün әmrlәrin mövcudluğu
sabitlәrin tәyin edilmәsi üçün әmrlәrin mövcudluğu

translyasiyanın idarә edilmәsi bloku
makrotәyinedicinin emalı bloku
assemblerin makroәmrlәri bloku
işin başlanğıcı bloku•
makroәmrlәrin emalı bloku

assemblerin makroәmrlәri bloku
işin başlanğıcı bloku•
translyasiyanın idarә edilmәsi bloku
makrotәyinedicinin emalı bloku
makroәmrlәrin emalı bloku

işin başlanğıcı bloku
makroәmrlәrin emalı bloku
makrogenerator•
translyasiyanın idarә edilmәsi bloku
makrotәyinedicinin emalı bloku
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Makrogeneratorun hansı bloku hәr bir makroәmri assembler dilindә olan uyğun mәtnlә әvәz edir?

makrogeneratorun makroәmrlәrin emalı bloku nun tәyinatı?

proqramın makro dildәn assembler dilinә çevrilmәsi üçün nәzәrdә tutulan proqram necә adlanır?

proqramı makro dildәn maşın dilinә vә ya yüklәmә dilinә çevirmәk üçün nәzәrdә tutulan proqram necә
adlanır?

Makrogeneratorun hansı cәdvәllәri prototip operatorunun emalı zamanı doldurulur?

Makrogeneratorun daxili adlar cәdvәli hansı informasiyaları saxlayır?

Makrogenerator – bu:

makrogenerator
makroәmrlәrin emalı bloku•
translyasiyanın idarә edilmәsi bloku
makrotәyinedicinin emalı bloku
işin başlanğıcı bloku

proqramda tәyin edilәn makroәmrlәri vә kitabxana makroәmrlәrini translyasiya edir.
hәr bir makroәmri assembler dilindә olan uyğun mәtnlә әvәz edir.•
giriş proqramı operatorlarına ardıcıl baxıb, nә vaxt makrotәyinedicinin, nә vaxt makroәmrin e`mal edilәcәyini vә
nә vaxt operatorun e`malsız buraxılacağını tәyin edir.
proqramda tәsvir olunmuş hәr makrotәyinediciyә iki dәfә baxır vә makrogeneratorun müvәqqәti cәdvәllәrini
formalaşdırır.
operatorların ünvanı sayğacını ilkin vәziyyәtә gәtirir, işçi oyuqları bәrpa edir vә makrogeneratorun cәdvәllәri
üçün işçi sahәni tәmizlәyir.

makroәmr
Makroassembler
Makrogenerator•
Assembler
heç biri düz deyil.

Assembler
Makrogenerator
heç biri düz deyil.
Makroassembler•
makroәmr

mövqeli parametrlәr cәdvәli, açarlı parametrlәr cәdvәli, әmәliyyatlar cәdvıli
mövqeli parametrlәr cәdvәli, açarlı parametrlәr cәdvәli.•
әmәliyyatlar cәdvıli
makrokitabxana kataloqu cәdvәli
әmәliyyatlar cәdvıli, makrokitabxana kataloqu cәdvәli

hәr açar parametri üçün açar sözünü vә standart qiymәti saxlayır.
mnemokodun bütün әmәliyyatlarının mnemonik işarәsini saxlayır.
makrotәyinedicidә tәyin olunan bütün adları vә onlarin nisbi ünvanlarını saxlayır.•
kitabxana makrotәyinedicilәrinin adlarını vә saxlanma ünvanlarını saxlayır.
bütün mövqeli parametrlәrin siyahısını saxlayır.

heç biri düz deyil.
proqramın makro dildәn assembler dilinә çevrilmәsi üçün nәzәrdә tutulan proqramdır.•
proqramı makro dildәn maşın dilinә vә yayüklәmә dilinә çevirmәk üçün nәzәrdә tutulan proqramdır.
proqramın assembler dilindәn maşın dilinә vә ya yüklәmә dilinә çevrilmәsi üçün nәzәrdә tutulan proqramdır.
maşın yönümlü dilin, maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan әmridir.
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Makrotәyinedicinin mәtni(bәdәni):

Operator MACRO:

Prototip operatoru:

Aşağıdakıların hansı qarışıq makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandıdır?

Aşağıdakıların hansı açarlı makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandıdır?

Mövqeli makroәmrlәr;

Proqramda tәyin edilmiş makroәmrlәr:

Assemblerin makroәmrlәri:

makroәmrin operandlarının yazılışının ciddi qaydasını müәyyәn edir vә assembler dili operatorlarının
ardıcıllığından ibarәtdir.
assembler dilinin operatorları ardıcıllından ibarәt olub, makroәmrin icra etdiyi әmәliyyatları göstәrir.•
makroәmrin adını, formatını vә parametrlәrini tәyin edir.
makroәmrin operandlarının yazılışının ciddi qaydasını müәyyәn edir vә makroәmrin icra etdiyi әmәliyyatları
göstәrir.
heç biri düz deyil.

makrotәyinedicinin ilk operatorudur•
makroәmrin adını, formatını vә parametrlәrini tәyin edir
makroәmrin icra etdiyi әmәliyyatları(tәsirlәri) göstәrir.
mәtnin prototipini tәyin edәn assembler dili operatorlarının ardıcıllığından ibarәtdir
makrotәyinedicinin son operatorudur.

bütün cavablar düzdür.
makrotәyinedicinin ilk operatorudur
makroәmrin icra etdiyi әmәliyyatları(tәsirlәri) göstәrir.
mәtnin prototipini tәyin edәn assembler dili operatorlarının ardıcıllığından ibarәtdir.
makroәmrin adını, formatını vә parametrlәrini tәyin edir•

&V, &A, =&B, &C=
=&V, =&A, =&B, =&C
&V, &A, &B=, &C=•
&V=, &A=, &B=, &C=
&V, &A, &B, &C

&V, &A, &B, &C
&V=, &A=, &B=, &C=•
heç biri düz deyil
=&V, =&A, =&B, =&C
&V, &A, &B=, &C=

operandları ixtiyari ardıcıllıqla yazıla bilәn makroәmrdir
operatorları qabaqcadan müәyyәn edilmiş qaydada yazılan makroәmrdir;•
makrotәyinedicisi istifadәçi proqramlarının әmәliyyat sistemi komponentlәri ilә әlaqәsini tәmin edәn makroәmrdir
proqramist tәrәfindәn assembler dilindә tәrtib edilib giriş proqramına yerlәşdirilәn makroәmrdir
makrotәyinedicisi qabaqcadan tәrtib edilib xüsusi makrokitabxanada saxlanan makroәmrdir;

operatorları ixtiyari ardıcıllıqla yazıla bilәn makroәmrdir
operatorları qabaqcadan müәyyәn edilmiş qaydada yazılan makroәmrdir;•
makrotәyinedicisi qabaqcadan tәrtib edilib xüsusi makrokitabxanada saxlanan makroәmrdir
proqramist tәrәfindәn assembler dilindә tәrtib edilib giriş proqramına yerlәşdirilәn makroәmrdir
makrotәyinedicisi qabaqcadan tәrtib edilib xüsusi makrokitabxanada saxlanan makroәmrdir;
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Kitabxana makroәmrlәri:

Alt proqram mәtninin assembler dilindә prototipini necә adlandırırlar?

Hansı bәnddә makroәmrlәrin operandların yerlәşmә qaydasından asılı olan tәsnifatı göstәril¬mişdr?

Hansı makroәmrlәrdә operandları qabaqcadan tәyin edilmiş vә qeyd olunmuş qaydada yazırlar?

Hansı makroәmrlәrin makrotәyinedicisi, proqramist tәrәfindәn proqramın asstmbler dilindә tәrtbi zamanı
hazırlanır?

Assembler – bu:

makrotәyinedicinin emalı bloku nun işinin nәticәlәrinin qeyd edildiyi makrogeneratorun cәdvәllәri hansı
bәnddә verilmişdir?

makrotәyinedicisi qabaqcadan tәrtib edilib xüsusi makrokitabxanada saxlanan makroәmrdir
makrotәyinedicisi istifadәçi proqramlarının әmәliyyat sistemi komponentlәri ilә әlaqәsini tәmin edәn makroәmrdir•
operatorları ixtiyari ardıcıllıqla yazıla bilәn makroәmrdir
operatorları qabaqcadan müәyyәn edilmiş qaydada yazılan makroәmrdir;
proqramist tәrәfindәn assembler dilindә tәrtib edilib giriş proqramına yerlәşdirilәn makroәmrdir;

makrotәyinedicisi istifadәçi proqramlarının әmәliyyat sistemi komponentlәri ilә әlaqәsini tәmin edәn makroәmrdir
makrotәyinedicisi qabaqcadan tәrtib edilib xüsusi makrokitabxanada saxlanan makroәmrdir;•
operatorları ixtiyari ardıcıllıqla yazıla bilәn makroәmrdir
operatorları qabaqcadan müәyyәn edilmiş qaydada yazılan makroәmrdir
proqramist tәrәfindәn assembler dilindә tәrtib edilib giriş proqramına yerlәşdirilәn makroәmrdir

altproqram
makroәmr;
standart proqramma.
makrotәyinedici;•
modul

kitabxana makroәmrlәri, qarışıq makroәmrlәr
mövqeli, açar, qarışıq;•
kitabxana, mövqeli, açar;
kitabxana makroәmrlәri,
assemblerin makroәmrlәri;

proqramda tәyin edilmiş makroәmrlәrdә
assemblerin makroәmrlәrindә;
mövqeli makroәmrlәrdә;•
açar makroәmrlәrindә;
kitabxana makroәmrlәrindә

mövqeli makroәmrlәr
proqramda tәyin edilәn makroәmrlәr;•
kitabxana makroәmrlәri;
assemblerin makroәmrlәri;
sistem makroәmrlәri;

heç biri düz deyil.
proqramın assembler dilindәn maşın dilinә vә ya yüklәmә dilinә çevrilmәsi üçün nәzәrdә tutulan proqramdır.•
proqramın makro dildәn assembler dilinә çevrilmәsi üçün nәzәrdә tutulan proqramdır.
proqramı makro dildәn maşın dilinә vә yayüklәmә dilinә çevirmәk üçün nәzәrdә tutulan proqramdır.
maşın yönümlü dilin, maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan әmridir.

mövqeli parametrlәr cәdvәli, daxili adlar cәdvәli
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Makrogeneratorun, ancaq makrotәyinedicinin e`malı prosesindә lazım olan cәdvәllәri hansı bәnddә
verilmişdir?

Makrogeneratorun hansı blokunda növbәti operatorun e`mal edilmәdәn buraxılacağı tәyin edilir?

Makrogeneratorun hansı blokunda makroәmrlәrin e`malı bloku nun işlәmә vaxtı müәyyәn edilir?

Makrogeneratorun hansı bloku giriş proqramı operatorlarına ardıcıl baxıb, nә vaxt makrotәyinedicinin, nә
vaxt makroәmrin e`mal edilәcәyini vә nә vaxt operatorun e`malsız buraxılacağını tәyin edir?

Makrogeneratorun hansı bloku operatorların ünvanı sayğacını ilkin vәziyyәtә gәtirir, işçi oyuqları bәrpa
edir vә makrogeneratorun cәdvәllәri üçün işçi sahәni tәmizlәyir?

makrogeneratorun makrotәyinedicinin emalı bloku nun tәyinatı?

makrogeneratorun işin başlanğıcı bloku nun tәyinatı?

makrokitabxana kataloqu cәdvәli, әmәliyyatlar cәdvıli, daxili adlar cәdvәli
әmәliyyatlar cәdvıli, mövqeli parametrlәr cәdvәli
әmәliyyatlar cәdvıli, makrokitabxana kataloqu cәdvәli
açarlı parametrlәr cәdvәli, makroәmrlәrin tәsviri cәdvәli, makroәmrlәr cәdvәli•

makrokitabxana kataloqu cәdvәli, әmәliyyatlar cәdvıli, daxili adlar cәdvәli
әmәliyyatlar cәdvıli, mövqeli parametrlәr cәdvәli
mövqeli parametrlәr cәdvәli, daxili adlar cәdvәli•
әmәliyyatlar cәdvıli, makrokitabxana kataloqu cәdvәli
açarlı parametrlәr cәdvәli, makroәmrlәrin tәsviri cәdvәli, makroәmrlәr cәdvәli

assemblerin makroәmrlәri bloku
translyasiyanın idarә edilmәsi bloku•
işin başlanğıcı bloku
makrotәyinedicinin emalı bloku
makroәmrlәrin emalı bloku

işin başlanğıcı bloku
translyasiyanın idarә edilmәsi bloku•
assemblerin makroәmrlәri bloku
makroәmrlәrin emalı bloku
makrotәyinedicinin emalı bloku

makrogenerator
translyasiyanın idarә edilmәsi bloku•
işin başlanğıcı bloku c) makrotәyinedicinin emalı bloku
makrotәyinedicinin emalı bloku
makroәmrlәrin emalı bloku

makrogenerator
işin başlanğıcı bloku•
translyasiyanın idarә edilmәsi bloku
makrotәyinedicinin emalı bloku
makroәmrlәrin emalı bloku

proqramda tәsvir olunmuş hәr makrotәyinediciyә iki dәfә baxır vә makrogeneratorun müvәqqәti cәdvәllәrini
formalaşdırır.

•
giriş proqramı operatorlarına ardıcıl baxıb, nә vaxt makrotәyinedicinin, nә vaxt makroәmrin e`mal edilәcәyini vә
nә vaxt operatorun e`malsız buraxılacağını tәyin edir.
operatorların ünvanı sayğacını ilkin vәziyyәtә gәtirir, işçi oyuqları bәrpa edir vә makrogeneratorun cәdvәllәri
üçün işçi sahәni tәmizlәyir.
hәr bir makroәmri assembler dilindә olan uyğun mәtnlә әvәz edir.
proqramda tәyin edilәn makroәmrlәri vә kitabxana makroәmrlәrini translyasiya edir.



22.12.2016

8/71

51

52

53

54

55

56

57

and A=, and B=, and C=K yazısı nәyi göstәrir?

and A, and B, and C=, and D= yazısı nәyi göstәrir?

and A, and B, and C yazısı nәyi göstәrir?

Makroәmrin icra etdiyi işi hansı hissә nüәyyәn edir:

Makrotәyinedicinin son operatoru:

Hansı operator makroәnrin adını, formatını vә parametrlәri müәyyәn edir?

Aşağıdakıların hansı makrotәyinrdicinin quruluşuna daxil deyil?

proqramda tәyin edilәn makroәmrlәri vә kitabxana makroәmrlәrini translyasiya edir.
giriş proqramı operatorlarına ardıcıl baxıb, nә vaxt makrotәyinedicinin, nә vaxt makroәmrin e`mal edilәcәyini vә
nә vaxt operatorun e`malsız buraxılacağını tәyin edir.
proqramda tәsvir olunmuş hәr makrotәyinediciyә iki dәfә baxır vә makrogeneratorun müvәqqәti cәdvәllәrini
formalaşdırır.
hәr bir makroәmri assembler dilindә olan uyğun mәtnlә әvәz edir.
operatorların ünvanı sayğacını ilkin vәziyyәtә gәtirir, işçi oyuqları bәrpa edir vә makrogeneratorun cәdvәllәri
üçün işçi sahәni tәmizlәyir.

•

açarlı makrotәyinedicinin makroәmrinin operandlarının yazılış nümunәsidir.
mövqeli makrotәyinedicinin makroәmrinin operandlarının yazılış nümunәsidir.
açarlı makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.•
mövqeli makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.
qarışıq makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.

açarlı makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.
qarışıq makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.•
açarlı makrotәyinedicinin makroәmrinin operandlarının yazılış nümunәsidir.
mövqeli makrotәyinedicinin makroәmrinin operandlarının yazılış nümunәsidir.
mövqeli makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.

açarlı makrotәyinedicinin makroәmrinin operandlarının yazılış nümunәsidir.
mövqeli makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.•
açarlı makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.
qarışıq makrotәyinedicinin prototip operatorunun operandlarının yazılış nümunәsidir.
mövqeli makrotәyinedicinin makroәmrinin operandlarının yazılış nümunәsidir.

bütün operatorlar.
әsas hissә;•
prototip operatopu;
Macro operatopu
Move operatopu

End
Mend•
heç biri düz deyil.
Next
Wend

Macro operatoru;
prototir operatoru;•
Move operatoru
Mend operatoru;
әsas hissә;

әsas hissә
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Aşağsdakı xüsusiyyәtlәrin hansı standart altproqramların adi kitabxanasına xasdır:

Aşağıdakı xüsusiyyәtlәrin hansı makrokitabxanaya xasdır?

Mövqeli makroәmrlәrin nöqsanları:

Qarışıq makroәmrlәri

Müasir hesablama vә informasiya hesablama sistemlәrinin tәrkib hissәlәri:

Proqramlaşdırma sistemlәrinin tәrkib hissәlәrı:

Proqramlaşdırma sistemlәri:

Macro
Mend pperatoru
End•
prototip operatoru

heç biri düz deyil.
qapalı alt proqramlardan ibarәtdir :•
açıq altproqramlardan ibarәtdir:
assemdler dilindә makrokitabxanada tәyin edilmişdir:
translasiya mәrhәlәsindә uyğun altproqram mәtni ilә әvәz edilir:

heç biri düz deyil.
obyekt proqramla proqramın icrası mәrhәlәsindә birlәşdirilir;
açıq altproqramlarıdan ibarәtdir;•
qapalı altproqramlarıdan ibarәtdir;
obyekt proqramla yüklәmә mәrhәlәsindә birlәşdirilir;

qapalı alt proqramlardan ibarәt olması.
hәr dәfә makroәmrdә bütün operandların yazılmasını tәlәb edәn ciddi quruluşa malik olması;•
translyasiya mәrhәlәsindә uyğun nәtni ilә әvәz edilmәsi;
yüklәnmә mәrhәlәsindә vә ya icra prosesindә obyekt proqramla birlәşdirilmәsi;
açıq alt proqramlardan ibarәt olması;

bütün tiplәrdәn olan makroәmrlәrin xüsusiyyәtlәrinә malik olan makroәmrdir.
hәm mövqeli, hәm dә açar makroәmrlәrinin xüsusiyyәtlәrinә malik olan makroәmrlәrdir;•
hәm kitabxana, hәm dә assembler makroәmrlәrinin xüsusiyyәtlәrinә malik olan makroәmrdir;
hәm kitabxana, hәm dә proqramda tәyin edilәn makroәmrlәrin xüsusiyyәtlәrinә malik olan makroәmrdir;
hәm assemblerdә, hәm dә proqramda tәyin edilәn makroәmrlәrin xüsusiyyәtlәrinә malik olan makroәmrdir;

proqramlaşdırma sistemlәri vә tәtbiqi proqram paketlәri.
sistem PT, әmәliyyat sistemlәri vә tәtbiqi PT;
sistem PT vә tәtbiqi PT;
hesablama texnikası vasitәlәri kompleksi vә proqram tәminatı;•
әmәliyyat sistemlәri vә proqramlaşdırma sistemlәri;

Standart altproqramlar kitabxanası, proqramlaşdırma dillәrivә translyatorlar, sazlama proqramları;•
sistem PT, tәtbiqi PT;
sistem PT, әmәliyyat sistemlәri vә tәtbiqi PT;
әmәliyyat sistemlәri, proqramlaşdirma dillәri vә sazlama proqramları;
proqramlaşdırma dillәri vә translyatorlar.

hәyatı vacib olmayan, lakin kompüterin idarәedilmәsinә kömәk edәn, onun re¬surslarının istifadәsini
optimalaşdıran proqramlar mәcmusudur.
istifadәçilәrin konkret mәsәlәlәrinin hәllini, gündәlik istehsal, elmi vә ya administrativ fәaliyyәtini tәmin edәn
proqramlar mәcmusudur;
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Tәtbiqi PT:

Sistem PT:

Xidmәti PT.

Sistem PT:

Proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırılmasını vә proqramların sazlanmasını tәmin edәn vasitәlәr kompleksi
necә adlanır?

hesablama sisteminin fәaliyyәtini, diaqnostikasını vә istifadәçi proqramlarının idarәedilmәsini tәmin edәn
idarәedici proqramlar kompleksidir;
hesablama sisteminin fәaliyyәtini, istifadәçi proqramlarının hazırlanması, saz¬lan¬ması vә icrasını tәmin edәn,
idarәedici vә emaledici proqramlar vә instruksiyalar kompleksidir;
proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırılmasını vә proqramların sazlanmasını tәmin edәn vasitәlәr kompleksidir;•

hәyatı vacib olmayan, lakin kompüterin idarәedilmәsinә kömәk edәn, onun re¬surslarının istifadәsini
optimalaşdıran proqramlar mәcmusudur.
proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırılmasını vә proqramların sazlanmasını tәmin edәn vasitәlәr kompleksidir;
istifadәçilәrin konkret mәsәlәlәrinin hәllini, gündәlik istehsal, elmi vә ya admi¬nist¬rativ fәaliyyәtini tәmin edәn
proqramlar mәcmusudur;

•
hesablama sisteminin fәaliyyәtini, istifadәçi proqramlarının hazırlanması, saz¬lan¬ması vә icrasını tәmin edәn,
idarәedici vә emaledici proqramlar vә instruksiyalar kompleksidir;
hesablama sisteminin fәaliyyәtini, diaqnostikasını vә istifadәçi proqramlarının idarәedilmәsini tәmin edәn
idarәedici proqramlar kompleksidir;

istifadәçilәrin konkret mәsәlәlәrinin hәllini, gündәlik istehsal, elmi vә ya administrativ fәaliyyәtini tәmin edәn
proqramlar mәcmusudur;
hesablama sisteminin fәaliyyәtini, istifadәçi proqramlarının hazırlanması, sazlanması vә icrasını tәmin edәn,
idarәedici vә emaledici proqramlar vә instruksiyalar kompleksidir;

•
hәyatı vacib olmayan, lakin kompüterin idarәedilmәsinә kömәk edәn, onun re¬surslarının istifadәsini
optimalaşdıran proqramlar mәcmusudur.
proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırılmasını vә proqramların sazlanmasını tәmin edәn vasitәlәr kompleksidir;
hesablama sisteminin fәaliyyәtini, diaqnostikasını vә istifadәçi proqramlarının idarәedilmәsini tәmin edәn
idarәedici proqramlar kompleksidir;

hesablama sisteminin fәaliyyәtini, istifadәçi proqramlarının hazırlanması, sazlan¬ması vә icrasını tәmin edәn,
idarәedici vә emaledici proqramlar vә instruksiyalar kompleksidir;
hәyatı vacib olmayan, lakin kompüterin idarәedilmәsinә kömәk edәn, onun resurslarının istifadәsini
optimalaşdıran proqramlar mәcmusudur.

•
istifadәçilәrin konkret mәsәlәlәrinin hәllini, gündәlik istehsal, elmi vә ya administrativ fәaliyyәtini tәmin edәn
proqramlar mәcmusudur;
hesablama sisteminin fәaliyyәtini, diaqnostikasını vә istifadәçi proqramlarının idarәedilmәsini tәmin edәn
idarәedici proqramlar kompleksidir;
proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırılmasını vә proqramların sazlanmasını tәmin edәn vasitәlәr kompleksidir;

hәyatı vacib olmayan, lakin kompüterin idarәedilmәsinә kömәk edәn, onun re¬surslarının istifadәsini
optimalaşdıran proqramlar mәcmusudur.
hesablama sisteminin fәaliyyәtini, istifadәçi proqramlarının hazırlanması, saz¬lan¬ması vә icrasını tәmin edәn,
idarәedici vә emaledici proqramlar vә instruk¬siyalar kompleksidir;

•
istifadәçilәrin konkret mәsәlәlәrinin hәllini, gündәlik istehsal, elmi vә ya administrativ fәaliyyәtini tәmin edәn
proqramlar mәcmusudur;
hesablama sisteminin fәaliyyәtini, diaqnostikasını vә istifadәçi proqramlarının idarәedilmәsini tәmin edәn
idarәedici proqramlar kompleksidir;
proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırılmasını vә proqramların sazlanmasını tәmin edәn vasitәlәr kompleksidir;

әmәliyyat sistemlәri;
proqramlaşdırma sistemlәri;•
xidmәti PT.
tәtbiqi PT;
sistem PT;
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Hesablama sisteminin fәaliyyәtini, diaqnostikasını vә istifadәçi proqramlarının idarәedilmәsini tәmin
edәn idarәedici proqramlar kompleksi necә adlanır?

Hesablama sisteminin fәaliyyәtini, istifadәçi proqramlarının hazırlanması, sazlanması vә icrasını tәmin
edәn, idarәedici vә emaledici proqramlar vә informasiyalar kompleksi necә adlanır:

İnformasiyaların yığılması, toplanması, emalı, saxlanması vә ötürülmәsini tәmin edәn texniki vasitәlәr
necә adlandırılır?

әmәliyyat sistemlәri vә proqramlaşdırma sistemlәri:

Sistem PT vә tәtbiqi PT:

Sistem PTnin tәrkib hissәlәri:

Multiproqram sistemlәrindә invariant modulların әsa quruluş xüsusiyyәti ?

sistem PT;
әmәliyyat sistemlәri;•
xidmәti PT.
tәtbiqi PT;
proqramlaşdırma sistemlәri;

proqramlaşdırma sistemlәri;
әmәliyyat sistemlәri;
xidmәti PT.
sistem PT;•
tәtbiqi PT;

informasiyaların emalı vasitәlәri kompleksi
hesablama texnikası vasitәlәri kompleksi;•
proqram tәminatı vasitәlәri kompleksi;
informasiyaların ötürülmәsi vasitәlәri kompleksi;
hec biri düz deyil.

tәtbiqi PTnin tәrkib hissәlәridir.
proqramlaşdırma sistemlәrinin tәrkib hissәlәridir;
sistem PTnin tәrkib hissәlәridir;•
proqram tәminatının tәrkib hissәlәridir;
müasir hesablama vә informasiya hesablama sistemlәrinin tәrkib hissәlәridir;

tәtbiqi PTnin tәrkib hissәlәridir.
proqram tәminatının tәrkib hissәlәridir;•
müasir hesablama vә informasiya hesablama sistemlәrinin tәrkib hissәlәridir;
sistem PTnin tәrkib hissәlәridir;
proqramlaşdırma sistemlәrinin tәrkib hissәlәridir;

proqramlaşdırma sistemlәri vә tәtbiqi proqram paketlәri.
әmәliyyat sistemlәri vә proqramlaşdırma sistemlәri;•
sistem PT vә tәtbiqi PT;
sistem PT, әmәliyyat sistemlәri vә tәtbiqi PT;
hesablama texnikası vasitәlәri kompleksi vә proqram tәminatı;

işçi sahә modulun özündә yerlәşir;
işçi sahәsi ona müraciәt edәn әsas modullarda yerlәşir;•
müştәrәk istifadәsi qeyri mümkündür;
işçi sahә xarici qurğularda yerlәşir;
bu modullar işçi sahәyә malik olmur;
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Multiproqram sistemlәrindә kitabxana alt proqramlarının növlәri:

Alt proqramların әmәli yaddaşa çağırılıb yerlәşmә yerinә uyğun sazlanmasının hansı metodunda alt
proqramlar әmәli yaddaşın işçi sahәsinә әsas proqramın icrasına qәdәr çağırılır?

Daxili ünvanlara harada rast gәlinir?

Mütlәq ünvanlara nümunә:

Qiymәti modulun yerlәşmә yerindәn asılı olan ünvan necә adlanır ?

Qiymәti modulun yerlәşmә yerindәn asılı olmayan ünvan necә adlanır ?

Kompüterin yaddaş qurğusnda daimi saxlanan standart alt proqramlar mәcmusu necә adlanır ?

Bir neçә proqramda vә ya bir proqramın bir neçә yerindә istifadә edilәn vә maşın dilindә olan әmrlәr
ardıcılliğı necә adlanır?

açıq alt proqramlar, qapalı alt proqramlar vә invariant alt proqramlar.
bәrpa olunmayan, özü bәrpa olunan vә invariant;•
ardıcıl müraciәtli, birbaşa müraciәtli;
fәrdi istifadә edilәn, şәrikli istifadә edilәn;
deklerativ, interaktiv,empirik;

dәyişәnlәrin indekslәşdirilmәsi metodunda.
kompilyasiya metodunda;•
ardıcıl müraciәt metodunda;
birbaşa müraciәt metodunda;
interpretasiya metodunda;

maşın registrlәrinin vә ya daimi işçi oyuqların ünvanında;
alt proqramların daxilindә idarә verәn keçid әmrlәrindә;•
başqa alt proqramlara keçid әmrlәrindә rast gәlәn ünvanlarda;
qapalı alt proqramların yerlәşmә ünvanında;
açıq alt proqramların yerlәşmә ünvanında;

alt proqram daxilindә idarә verәn keçid әmrlәrindә rast gәlinin ünvan;
açıq alt proqramların yerlәşmә ünvanı;
maşın registrlәrinin vә ya daimi işçi oyuqların ünvanı;•
qapalı alt proqramların yerlәşmә ünvanı;
başqa alt proqramlara keçid әmrlәrindә rast gәlәn ünvan;

mütlәq ünvan;
daxili ünvan;•
giriş nöqtәsi.
nisbi ünvan;
xarici ünvan;

nisbi ünvan.
mütlәq ünvan;•
xarici ünvan;
daxili ünvan;
giriş nöqtәsi;

standart alt proqramlar arxivi.
standart altproqramlar kitabxanası;•
alt proqramlar kitabxanası;
proqramlar kitabxanası;
standart proqramlar kitabxanası;
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Alt proqramların әmәli yaddaşa çağırılıb yerlәşmә yerinә uyğun sazlanması metodları hansılardır ?

Yüklәmә modulu mәtnindә olan daxili ünvan:

Yüklәmә modulu mәtnindә olan mütlәq ünvan:

Açıq alt proqramma:

Standart alt proqramlar kitabxanası:

Alt proqramların standartlaşmasına aid olan bәndi göstәrin:

Hansı bәnd proqramların standartlaşmasına aiddir?

fayl;
altproqramma;•
qapalı altproqramma;
baş modul.
açıq altproqramma;

ardıcıl müraciәt metodu, birbaşa müraciәt metodu;
kompilyasiya metodu; interpretasiya metodu;•
ardıcıl müraciәt kompilyasiya vә interpretasiya metodları;
ardıcıl müraciәt, birbaşa müraciәt, kompilyasiya, interpretasiya;
dәyişәnlәrin indekslәşdirilmәsi metodu, kompilyasiya metodu, interpretasiya metodu;

qapalı alt proqramların әmәli yaddaşda yerlәşmә ünvanıdır.
qiymәt modulun yerlәşmә yerindәn asılı olan ünvandır;•
qiymәti modulun yerlәşmә yeyerindәn asılı olmayan ünvandır;
qiymәti başqa modulların yerlәşmә yerindәn asılı olan ünvandır;
açıq alt proqramların istifadә nöqtәsini müәyyәn edәn ünvandır;

qapalı alt proqramların әmәli yaddaşda yerlәşmә ünvanıdır.
qiymәti modulun yerlәşmә yerindәn asılı olmayan ünvandır;•
qiymәt modulun yerlәşmә yerindәn asılı olan ünvandır;
qiymәti başqa modulların yerlәşmә yerindәn asılı olan ünvandır;
açıq alt proqramların istifadә nöqtәsini müәyyәn edәn ünvandır;

proqramlaşdırma dilindә yazılan proqramdır;
istifadәsi lazım olan nöqtәlәrdә әsas proqrama daxil edilәn altproqramdır;•
standart proqramlar kitabxanasında yerlәşәn proqramdır;
proqramların sazlanmasını tәmin edәn proqramdır;
әmәli yaddaş hissәsindә yerlәşәn proqramdır;

proqramın ayrıayrı modulları arasında qarşılıqlı әlaqәnin tәmin edir;
hesablama sisteminin texniki fәaliyyәtinin tәmin edir
kompüterin yaddaş qurğusunda daimi saxlanan standart proqramların mәcmusudur•
ilkin mәlumatların vahid alqoritm üzrә standart emalının tәmin edir;
proqramın әmәli yaddaşa standart yüklәnmәsinin tәmin edir;

ilkin mәlumatların vahid alqoritm üzrә standart emalının tәmin edilmәsi;
hesablama sisteminin texniki fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi;
proqramın ayrıayrı modulları arasında qarşılıqlı әlaqәnin tәmin edilmәsi;
proqramın әmәli yaddaşa standart yüklәnmәsinin tәmin edilmәsi;
arqumentlәr vә nәticәlәr barәdә informasiyaların verilmәsinin qeyd olunmuş formalaşmış üsulu;•

ilkin mәlumatların vahid alqoritm üzrә standart emalının tәmin edilmәsi;
proqramın әmәli yaddaşa standart yüklәnmәsinin tәmin edilmәsi;
alt proqramlara müraciәtin vә identifikasiyanın vahid formasi;•
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Hansı bәnd altproqramların standartlaşmasına aid deyil?

Multiproqram sistemlәrindә invariant modulların müştәrәk istifadәsi.

Multiproqram sistemlәrindә özübәrpa olunan modulların müştәrәk istifadәsi:

Multiproqram sistemlәrindә bәrpa olunmayan modulların müştәrәk istifadәsi:

Aşağıdakıların hansı interpretasiya sistemlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

İnterpretasiya sistemlәrindә alt proqramların çağırılma qaydası:

Kompilyasiya sistemlәrindә alt proqramların işçi sahәyә çağırılma qaydası:

hesablama sisteminin texniki fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi;
proqramın ayrıayrı modulları arasında qarşılıqlı әlaqәnin tәmin edilmәsi;

arqumentlәr haqqında informasiyaların verilmәsinin qeyd olunmuş formal üsulu;
hesablama sisteminin apparat hissәsinin proqram şәklindә davamı;•
alt proqramın әsas proqrama birlәşdirilmәsinin avtomatlaşdırılması imkanı;
alt proqramlarım identifikasiyası vә müraciәtin vahid forması;
nәticәlәr haqqında informasiyaların verilmәsinin qeyd olunmuş formal üsulu;

başqa mәsәlә onu ancaq birinci mәsәlәdәn azad olunduqdan sonra istifadә edә bilәr.
eyni vaxtda bir neçә müxtәlif mәsәlәdә istifadә edilә bilәr;•
başqa mәsәlә tәrәfindәn istifadә edilә bilmәz;
hәr dәfә istifadә olunqda onu yenidәn yaddaşa yüklәmәk lazım gәlir;
interaktiv rejimdә müştәrәk istifadә edilә bilәr;

onu hәr dәfә istifadә olunduqda yenidәn yaddaşa yüklәmәk lazım gәlir.
başqa mәsәlә onu, ancaq birinci mәsәlәdәn azad olunduqdan sonra istifadә edә bilәr;•
başqa mәsәlә tәrәfindәn istifadә edilә bilmәz;
eyni vaxtda bir neçә müxtәlif mәsәlәdә istifadә edilә bilәr;
interaktiv rejimdә müştәrәk istifadә edilә bilәr;

interaktiv rejimdә müştәrәk istifadә edilә bilәr.
onu hәr dәfә istifadә olunduqda yenidәn әmәli yaddaşa yüklәmәk lazım gәlir;•
onu tәkrar istifadә etmәk olmaz.
başqa mәsәlә onu, birinci mәsәlәdәn azad olunana gәdәr istifadә edә bilmәz;
eyni zamanda bir neçә müxtәlif mәsәlәdә istifadә edilә bilәr;

alt proqramın yerlәşmә yerinә nizamlanması hәr çagırışda yenidәn icra edilir.
hamısı;•
işçi sahәnin mümkün minimum ölçüsündә әsas proqramın icrası tәmin edilir;
işçi sahәyә bir, lakin әn böyük alt proqramın yerlәşmәsi kifayәtdir;
alt proqrama hәr bir müraciәt zaman o, yenidәn işçi sahәyә çağırılır;

tәlәb olunan alt proqramlar әmәli yaddaşın işçi sahәsinә әsas proqramın icra olunmasına qәdәr çağırılır;
İnterpretasiya sistemlәrindә alt proqramların çağırılma qaydası:•
heç biri düz deyil.
tәlәb edilәn alt proqramlar әmәli yaddaşın işçi sahәsinә onların mütlәq, daxili vә xarici ünvanları müәyyәn
edildikdәn sonra çağırılır;
tәlәb olunan alt proqramlar әmәli gaddaşın işçi sahәsinә әsas proqramın mütlәq ünvanları müәyyәn edildikdәn
sonra çağırılır;

heç biri düz deyil.
tәlәb olunan alt proqramlar әmәli yaddaşın işçi sahәsinә әsas proqramın icrası gedişindә çağırılır;
tәlәb olunan alt proqramlar әmәli gaddaşın işçi sahәsinә әsas proqramın mütlәq ünvanları müәyyәn edildikdәn
sonra çağırılır;
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Alt proqramma:

Standart alt proqramlar kitabxanası hansı ziddiyәtin kompromiss hәlli hesab edilir?

Mnemokodlar vә makrodillәr in başqa adı (sinonimi):

Maşın yönümlü dillәrin başqa adı (sinonimi) :

Maşından asılı dillәrin tәsnifatı:

Maşın yönümlü dillәrin tәsnifatı:

Maşın dillәri vә avtokodlar ın başqa adı (sinonimi):

tәlәb edilәn alt proqramlar әmәli yaddaşın işçi sahәsinә onların mütlәq, daxili vә xarici ünvanları müәyyәn
edildikdәn sonra çağırılır;
tәlәb olunan alt proqramlar әmәli yaddaşın işçi sahәsinә әsas proqramın icra olunmasına qәdәr çağırılır;•

heç biri düz deyil.
proqramın ayrıayrı modulları arasında qarşılıqlı әlaqәni tәmin edәn proqramlar kompleksidir;
müәyyәn işlәrin icrası üçün bir necә proqramda vә ya bir proqramın bir neçә yerindә istifadә edilәn, maşın dilindә
olan әmrlәr ardıcıllığıdır;

•
hesablama sisteminin texniki fәaliyyәtini tәmin edәn idarәedici proqramlar kompleksidir;
istifadәçilәrin tәtbiqi mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn proqramlar kompleksidir;

istifadәçilәrlә әmәliyyat sistemi arasında ziddiyyәtin;
zәruri avadanlığın dәyәri vә proqramlaşdırmanın әlverişliliyi arasındakı ziddiyyәtin;•
heç biri düz deyil.
drayverlә xatici qurğular arasında ziddiyyәtin;
texniki qurğuları ilә әmәliyyat sistemi arasında ziddiyyәtin;

problem yönümlü dillәr vә makrodillәr;
maşın dillәri vә makrodillәr;
maşın dillәri vә avtokodlar;
maşın dillәri vә simvolik dillәr;
simvolik dillәr vә makrodillәr;•

heç biri düz deyil.
simvolik kodlar;
avtokodlar;•
mnemokodlar;
makrokodlar

avtokodlar, mnemokodlar, makrodillәr;
maşın dillәri, maşınyönümlü dillәr;•
maşın dillәri, mnemokodlar.
maşın dillәri, simvolik dillәr;
simvolik dillәr, makrodillәr;

avtokodlar vә mnemokodlar;
maşından asılı dillәr, maşından asılı olmayan dillәr;
mnemokodlar vә makrodillәr;•
maşın dillәri vә avtokodlar;
simvolik dillәr vә maşın dillәri;

hәr biri düz deyil.
simvolik dillәr vә maşın dillәri;
maşın dillәri vә makrodillәr;
maşın dillәri vә mnemokodlar;
maşın dillәri vә maşın yönümlü dillәr;•



22.12.2016

16/71

106

107

108

109

110

111

112

Mnemokodların başqa adı (sisinonimi):

Simvolik kodlaşdirma dillәrinin başqa adı (sinonimi):

Mnemokoddan maşın dilinә cevirmә prinsipi:

Makrodilin simvolik kodlaşdırma dilindәn fәrqi:

Makrodilin mnemokoddan fәrqi:

Simvolik kodlaşdırma dilinin maşın dilindәn fәrqi:

Makrodildәn maşın dilinә çevirmә prinsipi:

•
problem yönümlü dillәr.
maşından asılı olmayan dillәr;
simvolik kolaşdırma dillәri;•
avtokodlar
makrodillәr

avtokodlar
mnemokodlar;•
maşından asılı olmayan dillәr;
problem yönümlü dillәr.
makrodillәr

bir neçәnin birә nisbәtindә bir neçә әmr, bir әmrlә әvәz edilir;
hec bir çevirmә olmur.
birin birin neçәyә nisbәtindә hәr әmr bir neçә әmrlә әvәz edilir;
birinbirә nisbәtindә hәr bir әmr maşın dilinin uyğun әmri ilә әvәz edilir;•
bir neçәninbir neçәyә nisbәtindә bir neçә әmrbir necә әmrlә әvәz edilir;

maşın dilindәn kәskin fәrqlәndiyi üçün translyasiya “bir necәninbir neçәyә” prinsipi ilә aparılır.
maşın әmrlәrinin simvolik analoqu ilә yanaşı maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrin istifadәsi;•
maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrin istifadәsi;
әmәliyyatların rәqәm kodlarının hәrflәrlә, operatorların rәqәmli ünvanlarının işә hәrflә vә ya hәrfrәqәmlә әvәz
edilmәsi;
hәr ikisi eynidir;

maşın dilindәn kәskin fәrqlәndiyi üçün translyasiya “bir necәninbir neçәyә” prinsipi ilә aparılır.
hәr ikisi eynidir;
maşın әmrlәrinin simvolik analoqu ilә yanaşı maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrin istifadәsi;•
maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrin istifadәsi;
әmәliyyatların rәqәm kodlarının hәrflәrlә, operatorların rәqәmli ünvanlarının işә hәrflә vә ya hәrfrәqәmlә әvәz
edilmәsi;

maşın dilindәn kәskin fәrqlәndiyi üçün translyasiya “bir necәninbir neçәyә” prinsipi ilә aparılır.
әmәliyyatların rәqәm kodlarının hәrflәrlә, operatorların rәqәmli ünvanlarının işә hәrflә vә ya hәrfrәqәmlә әvәz
edilmәsi;

•
maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrin istifadәsi;
maşın әmrlәrinin simvolik analoqu ilә yanaşı maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrin istifadәsi;
hәr ikisi eynidir;

birinbir neçәyә nisbәtindә hәr әmr bir neçә әmrlә әvәz edilir;
makro dilin hәr bir әmri maşın dilinin bir vә ya bir neçә әmri ilә “birinbirә” vә ya “birinbir neçәyә” prinsipi ilә
әvәz edilir;

•
birinbirә nisbәtindә hәr bir әmr maşın dilinin uyğun әmri ilә әvәz edilir;
bir neçәnin birә nisbәtindә bir neçә әmr, bir әmrlә әvәz edilir;
bir neçәninbir neçәyә nisbәtindә bir neçә әmrbir necә әmrlә әvәz edilir;
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Mnemokodun maşın dilindәn fәrdi:

Universal proqramlaşdırma dilinin konsepsiyaları:

Universal proqramlaşdırma dili layihәlәrinin istiqamәtlәri:

Mnemokodun maşın dili ilә müqayisәdә üstünlüyü:

Maşın dili ilә müqayisәdә mnemokodun üstünlüyü:

Müasir prosedur yönümlü vә maşınyönümlü dillәrdә mövcud olan әn müxtәlif vasitәlәrin konqlomeratı
kimi tәqdim olunan dil necә adlanır?

İxtiyari sinif mәsәlәlәr üçün prosedur yönümlü dil layihәlәndirmәyә imkan verәn sә`ylә seçilmlş
vasitәlәr yığımı necә adlanır?

maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrin istifadәsi;
әmәliyyatların rәqәm kodlarının hәrflәrlә, operatorların rәqәmli ünvanlarının işә hәrflә vә ya hәrfrәqәmlә әvәz
edilmәsi;

•
maşın dilindәn kәskin fәrqlәndiyi üçün translyasiya “bir necәninbir neçәyә” prinsipi ilә aparılır.
hәr ikisi eynidir;
maşın әmrlәrinin simvolik analoqu ilә yanaşı maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrin istifadәsi;

problem yönümlü dil vә prosedur yönümlü dil;
dilnüvә vә dilörtük;•
universal maşın yönümlü dil vә universal proqramlaşdırma dili.
dilnüvә, dilörtük vә dialoq dillәri;
dialoq dillәri vә giriş dillәri;

dialoq dillәri layihәsi, dil nüvә layihәsi vә dil örtük layihәsi;
universal maşın yönümlü dil layihәlәri vә universal proqramlaşdırma dili layihәsi;•
problem yönümlü dil layihәsi vә prosedur yönümlü dil layihәsi;
dilnüvә layihәsi vә dil örtük layihәsi;
dialoq dillәri layihәsi vә giriş dillәri layihәsi;

mnemokoddan maşın dilinә çevirmә “bir neçәninbir neçәyә prinsipi ilә reallaşır;
proqramın ayrıayrı seqmentlәrinin müxtәlif proqramistlәr tәrәfindәn tәrtib edilib yüklәmә mәrhәlәsindә
birlәşdirilmәsi lazım qәlәn böyük proqramların tәrtibini asanlaşdırır;

•
proqramistin yazdığı proqramı qısaldır;
dilin vasitәlәri mәcmusunu genişlәndirmәklә proqramistin әmәk mәhsuldarlığını artırır;
mnemokodda olan proqram mәsәlәnin hәll edilәcәyi konkret maşından asılı deyil;

proqramistin yazdığı proqramı qısaldır;
hәqiqi ünvanların tәyini üzrә proqramistin işini avtomatlaşdirmağa imkan verir;•
mnemokoddan maşın dilinә çevirmә “bir neçәninbir neçәyә prinsipi ilә reallaşır;
mnemokodda olan proqram mәsәlәnin hәll edilәcәyi konkret maşından asılı deyil;
dilin vasitәlәri mәcmusunu genişlәndirmәklә proqramistin әmәk mәhsuldarlığını artırır;

universal maşınyönümlü dil
dialoq dili
universal proqramlaşdırma dili
dilörtük•
dilnüvә

dialoq dili
dilnüvә•
universal proqramlaşdırma dili
universal maşınyönümlü dil
dilörtük
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Müasir maşınların әksәriyyәtinin xarakterik cәhәtlәrini özündә birlәşdirәn ümumilәşmiş abstrakt
maşının dili necә adlanır?

Dilnüvә :

Universal proqramlaşdırma dili hansıdır ?

Dilörtük hansıdır ?

Problem yönümlü dillәri hansı mütәxәssislәr istifadә edir:

Prosedur yönümlü dillәri hansı mütәxәssislәr istifadә edir:

dialoq dili
dilörtük
universal maşınyönümlü dil•
universal proqramlaşdırma dili
dilnüvә

vaxt bölğüsü sistemlәrindә tәtbiq edilәn, proqramistin distansion terminal vasitәsilә maşında işini tәmin edәn
dildir.
sәylә seçilmiş proqramlaşdirma vasitәlәri mәcmusundan ibarәt olan, hәr istifadәçiyә öz dil versiyasını hazırlamağa
imkan verәn dildir;

•
müasir maşınların әksәriyyәtini xarakterik cәhәtlәrini özündә birlәşdirәn dildir;
müasir maşın yönümlü vә prosedur yönümlü dillәrin әhәmiyyәtli cәhәtlәrini, spesifik vasitәlәrini, onların mövcud
maşınlarda vә yaxın gәlәcәk maşınlarında reallaşma imkanlarını nәzәrә almaqla vacib metodika әsasında
birlәşdirәn dildir;
mövcud prosedur yönümlü dillәrin әn müxtәlif vasitәlәrindәn ibarәt olan konqlomeratdir;

sәylә seçilmiş proqramlaşdirma vasitәlәri mәcmusundan ibarәt olan, hәr istifadәçiyә öz dil versiyasını hazırlamağa
imkan verәn dildir;
müasir maşın yönümlü vә prosedur yönümlü dillәrin әhәmiyyәtli cәhәtlәrini, spesifik vasitәlәrini, onların mövcud
maşınlarda vә yaxın gәlәcәk maşınlarında reallaşma imkanlarını nәzәrә almaqla vacib metodika әsasında
birlәşdirәn dildir;

•
vaxt bölğüsü sistemlәrindә tәtbiq edilәn, proqramistin distansion terminal vasitәsilә maşında işini tәmin edәn
dildir.
mövcud prosedur yönümlü dillәrin әn müxtәlif vasitәlәrindәn ibarәt olan konqlomeratdir;
müasir maşınların әksәriyyәtini xarakterik cәhәtlәrini özündә birlәşdirәn dildir;

sәylә seçilmiş proqramlaşdirma vasitәlәri mәcmusundan ibarәt olan, hәr istifadәçiyә öz dil versiyasını hazırlamağa
imkan verәn dildir;
mövcud prosedur yönümlü dillәrin әn müxtәlif vasitәlәrindәn ibarәt olan konqlomeratdir;•
vaxt bölğüsü sistemlәrindә tәtbiq edilәn, proqramistin distansion terminal vasitәsilә maşında işini tәmin edәn
dildir.
müasir maşınların әksәriyyәtini xarakterik cәhәtlәrini özündә birlәşdirәn dildir;
müasir maşın yönümlü vә prosedur yönümlü dillәrin әhәmiyyәtli cәhәtlәrini, spesifik vasitәlәrini, onların mövcud
maşınlarda vә yaxın gәlәcәk maşınlarında reallaşma imkanlarını nәzәrә almaqla vacib metodika әsasında
birlәşdirәn dildir;

proqramın icra edilәcәyi kompüterin qurğularının xüsusiyyәtlәrini yaxşı bilәn mütәxәssislәr;
öz sahәsinin mütәxәssislәri olmaqla stereotip mәsәlәlәrin operativ hәlli üçün kompüter istifadәsinә ehtiyac duyan,
lakin proqramlaşdırma qaydaları ilә tanış olmayan mütәxәssislәr;

•
bütün cavablar düzdür.
ofis proqramlarını yüksәk sәviyyәdә bilәn mütәxәssislәr;
proqramlaşdırmanı yüksәk sәviyyәdә bilәn mütәxәsislәr;

bütün cavablar düzdür.
hәll edilәn mәsәlәnin riyazi qoyuluşu ilә, hәlli metodları ilә vә proqramlaş¬dır¬ma qaydaları ilә yaxşı tanış olan
mütәxәssislәr;

•
proqramın icra edilәcәyi kompüterin qurğularının xüsusiyyәtlәrini yaxşı bilәn mütәxәssislәr;
proqramlaşdırmanı yüksәk sәviyyәdә bilәn mütәxәsislәr;
ofis proqramlarını yüksәk sәviyyәdә bilәn mütәxәssislәr;
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Maşın yönümlü dili istifadә edәn mütәxәssisin әsas fәrqli cәhәtlәrindәn biri:

Mnemokodla müqayüsәdә makrodilin üstünlüyü:

Proqramın translyasiyası vә icrası proseslәrinin vaxta görә üstüstә düşdüyü translyatorlar necә adlanır?

Proqramın translyasiyası vә icrası proseslәrinin vaxta görә ayrıldığı translyatorlar necә adlanır?

Yüklәmә modulunu mütlәq ünvanlı obyekt proqramına çevirәn proqram necә adlanır?

Problem yönümlü dil translyatorları necә adlanır?

Makrodilin translyatoru necә adlanır?

Mnemokodun translyatoru necә adlanır?

heç bir cavab düz deyil.
proqramın icra edilәcәyi maşının qurğularının xüsusiyyәtlәri ilә yaxşı tanış olmalıdır;•
hәll edilәn mәsәlәnin riyazi qoyuluşu ilә, hәlli metodları ilә vә proqramlaşdırma priyomları ilә yaxşı tanış
olmalıdır;
öz mәsәlәsini yaxşı bilmәlidir vә stereotip mәsәlәlәrin hәlli üçün kompüter istifadәsinә operativ ehtiyac duyur;
mәsәlәnin kömpüterdә hәlli qaydaları vә proqramlaşdırma qaydaları ilә tanış olmaya bilәr;

hәqiqi ünvanların tәyini üzrә proqramistin işini avtomatlaşdirmağa imkan verir;
dilin vasitәlәri mәcmusunu genişlәndirmәklә proqramistin әmәk mәhsuldarlığını artırır;•
makro dildәn maşın dilinә çevirmә “bir neçәninbir neçәyә” prinsipi ilә reallaşır.
makrodildә olan proqram mәsәlәnin hәll edilәcәyi konkret maşından asılı deyil;
proqramın ayrıayrı seqmentlәrinin müxtәlif proqramistlәr tәrәfindәn tәrtib edilib yüklәmә mәrhәlәsindә
birlәşdirilmәsi lazım qәlәn böyük proqramların tәrtibini asanlaşdırır;

yüklәmә tipli.
interpretasiya tipli;•
kompilyasiya tipli;
icra edilәn tipli;
tәhlil tipli ;

yüklәmә tipli translyatorlar.
kompilyasiya tipli translyatorlar;•
interpretasiya tipli translyatorlar;
icraedilәn tipli translyatorlar;
tәhlil tipli translyatorlar;

assembler
yüklәyici•
makrokod
maşın kodu;
avtokod

kompilyator
generator•
makrotranslyator
makroassembler
assembler

makroassembler•
assembler
kompilyator
generator
yüklәyici
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Kompilyatorun giriş dili:

Makroassemblerin giriş dili:

Yol verilәn elementar işarәlәr mәcmusunu müәyyәn edәn, ixtiyarı tәbii vә ya sünii dilin әsası necә
adlanır?

Translyasiyanın ümumi sxeminin hansı mәrhәlәsindә hәr bir cümlә tәdqiq edilir vә obyekt dilinin
semantik ekvivalent cümlәlәri generasiya edilir?

Translyasiyanın ümumi sxeminin hansı mәrhәlәsindә proqramın icrası vaxtının qısaldılması vә istifadә
edilәn yaddaşın azaldılması mәqsәdilә әmәliyyatlar icra edilir?

translyatorların tәşkili quruluşuna görә tәsnifatı hansı bәnddә verilmişdir?

translyatorların translyasiya sxeminә görә tәsnifatı hansı bәnddә verilmişdir?

yüklәyici
makroassembler
kompilyator
generator
assembler•

makroyönümlü dil.
yüklәmә dili;
presedur yönümlü dil;•
problem yönümlü dil;
makrodil

mnemakod
makrodil•
makro yönümlü dil.
problem yönümlü dil;
presedur yönümlü dil;

semantika
әlifba•
söz
leksika
sintaksis

proqramın optimallaşdırılması
semantik tәhlil•
leksik tәhlil
sintaksis tәhlil
sintaksis nәzarәt

semantik tәhlil
proqramın optimallaşdırılması•
sintaksis nәzarәt
sintaksis tәhlil
leksik tәhlil

birbaşa vә sintaksis
bloklu vә altproqramlı•
birbaşa, sintaksis, bloklu vә altproqramlı
altproqramlı, birbaşa vә sintaksis
bloklu, birbaşa vә sintaksis
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verilәnlәrin seqmentlәşdirilmәsi – bu:

Virtual yaddaş – bu:

verilәnlәrin e`malı mәsәlәlәrindә böyük massivlәrin hissәlәrә bölünmәsi – bu:

ünvanlarının diapazonu әmәli yaddaşın fiziki hәcmini ötüb keçәn fiktiv yaddaş – bu:

Translyasiyanın ümumi sxemin semantik tәhlil mәrhәlәsindә hansı әmәliyyatlar icra edilir?

Translyasiyanın ümumi sxeminin hansı mәrhәlәsindә cümlәnin tipinin tanınması vә proqramın
quruluşunun aydınlaşdırılması icra edilir?

Translyasiyanın ümumi sxeminin hansı mәrhәlәsindә yol verilmәyәn (qeyri mümkün) sözlәr
aydınlaşdırılır?

bloklu vә altproqramlı
birbaşa vә sintaksis
birbaşa, sintaksis, bloklu vә altproqramlı
çoxmәrhәlәli vә çoxbaxışlı•
bloklu, altproqramlı, çoxbaxışlı vә çoxmәrhәlәli

әmәli yaddaş vә müxtәlif sәviyyәlixarici yaddaşlardan ibarәt olan fiziki yaddaşın seqmentlәrә bölünmәsidir.
verilәnlәrin e`malı mәsәlәlәrindә böyük massivlәrin hissәlәrә bölünmәsidir.•
böyük proqramların, xarici yaddaşda saxlanan vә lazım gәldikdә icra olunmaq üçün әmәli yaddaşa çağırılan
hissәlәrә bölünmәsidir.
ünvanlarının diapazonu әmәli yaddaşın fiziki hәcmini ötüb keçәn fiktiv yaddaşdır.
virtual yaddaşın seqment adlanan sәhifәlәrә bölünmәsidir.

әmәli yaddaş vә müxtәlif sәviyyәlixarici yaddaşlardan ibarәt olan fiziki yaddaşın seqmentlәrә bölünmәsidir.
virtual yaddaşın seqment adlanan sәhifәlәrә bölünmәsidir.
ünvanlarının diapazonu әmәli yaddaşın fiziki hәcmini ötüb keçәn fiktiv yaddaşdır.•
verilәnlәrin e`malı mәsәlәlәrindә böyük massivlәrin hissәlәrә bölünmәsidir.
böyük proqramların, xarici yaddaşda saxlanan vә lazım gәldikdә icra olunmaq üçün әmәli yaddaşa çağırılan
hissәlәrә bölünmәsidir.

xarici yaddaşın seqmentlәşdirilmәsidir
verilәnlәrin seqmentlәşdirilmәsidir•
Proqramın seqmentlәşdirilmәsidir
Әmәli yaddaşın seqmentlәşdirilmәsidir
fiziki yaddaşın seqmentlәşdirilmәsidir

xarici yaddaşın seqmentlәşdirilmәsidir
virtual yaddaşdır•
verilәnlәrin seqmentlәşdirilmәsidir
Әmәli yaddaşın seqmentlәşdirilmәsidir
Proqramın seqmentlәşdirilmәsidir

proqramın icra vaxtının qısaldılması mәqsәdilә әmәliyyatlar icra edilir.
cümlәnin tipinin tanınması vә proqramın quruluşunun aydınlaşdırılması icra edilir.
giriş proqramı redaktә edilib, standart formaya gәtirilir vә daxili dilә çevrilir.
hәr bir cümlәnin tәdqiqi vә obyekt dilinin semantik ekvivalent cümlәlәrinin generasiyası icra edilir.•
Yol verilmәyәn sözlәr aydınlaşdırılır.

leksik tәhlil
leksik nәzarәt
sintaksis nәzarәt
semantik tәhlil
sintaksis tәhlil•
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Dilin mümkün kostruksiyaları yığımının tәyinedicilәrindәn hansını kompilyator dәyişdirir?

Dilin mümkün kostruksiyaları yığımının tәyinedicilәrindәn hansını assembler dәyişdirir?

әlifba, leksika vә sintaksis nәyi müәyyәn edir?

alqoritmik dilin sintaksisi – bu:

Alqoritmik dildә cümlә dedikdә nә başa düşülür?

Alqoritmik dildә söz dedikdә nә başa düşülür?

İxtiyari tәbii vә sünii dilin әlifbası dedikdә nә başa düşülür?

semantik tәhlil
leksik nәzarәt•
leksik tәhlil
sintaksis tәhlil
sintaksis nәzarәt

әlifbanı vә leksikanı
sintaksisi
әlifbanı
leksikanı
әlifbanı, leksikanı vә sintaksisi•

әlifbanı vә leksikanı•
leksikanı
sintaksisi
әlifbanı, leksikanı vә sintaksisi
әlifbanı

cümlәnin mәnasının şәrhidir.
bu, yol verilә bilәn konstruksiyalar vә onlar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr mәcmusudur.•
dilin lüğәt tәrkibidir.
yol verilәn elementar işarәlәr yığımıdır.
düzgün cümlәlәrin yazılma qaydalarıdır.

dilin lüğәt tәrkibidir.
düzgün cümlәlәrin yazılma qaydalarıdır•
yol verilәn elementar işarәlәr yığımıdır.
cümlәnin mәnasının şәrhidir.
daha mürәkkәb konstruksiyalarda birlәşdirilәn cözlәrdir.

bu, mәsәlәnin hәllinin mә`nasının şәrhidir.
bu, sintaksis qaydalar üzrә cözlәrdәn vә daha sadә cümlәlәrdәn qurulmuş operatordur.•
bu, yol verilәn elementar işarәlәr yığımıdır.
bu, semantika qaydaları ilә birlәşdirilәn cözlәr yığımıdır.
bu, cözlәrin birlәşdirilmә üsuludur.

bu, yol verilә bilәn konstruksiyalar vә onlar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr mәcmusudur.
bu, yol verilәn elementar işarәlәr yığımıdır.
bu, dilin müәyyәn mә`naya malik olan, bölünmәz işarәlәr kimi baxılan elementar konstruksiyalarıdır.•
bu, istifadә qaydaları ilә birlikdә, dilin lüğәt tәrkibidir.
bu, istifadә qaydaları ilә birlikdә, yol verilә bilәn sözlәr (işarәlәr) yığımıdır.

bu, yol verilә bilәn konstruksiyalar vә onlar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr mәcmusudur.
bu, yol verilәn elementar işarәlәr yığımıdır•
bu, dilin müәyyәn mә`naya malik olan, bölünmәz işarәlәr kimi baxılan elementar konstruksiyalarıdır.
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Alqoritmik dilin düzgün cümlә tәsvirlәri necә adlanır?

Alqoritmik dilin cümlәsi necә tәrtib edilir?

Alqoritmik dilin elementar konstruksiyalarına daxil olan, verilmiş mәtndә müәyyәn mәnaya malik
bölünmәz simvollar kimi baxılan işarәlәr necә adlanır?

İnterpretatorun nöqsanı:

Giriş dili sәviyyәsinә görә translyatorların tiplәri:

Yüklәyicinin tәyinatı:

Translyator:

bu, istifadә qaydaları ilә birlikdә, dilin lüğәt tәrkibidir.
bu, istifadә qaydaları ilә birlikdә, yol verilә bilәn sözlәr (işarәlәr) yığımıdır.

praqmatika
konstruksiya
semantika
leksika
sintaksis•

leksika qaydaları ilә.
sintaksis qaydaları ilә;•
söz vә işarәlәrin birlәşmәsilә;
sintaksis vә semantika qaydaları ilә;
semantika qaydaları ilә;

әlifba
söz•
semantika
sintaksis
leksika

maşın vaxtının qeyri effektiv istifadәsi;•
distansion terminaldan istifadәçinin dialoq rejimindә işinin tәmin edilmәsi.
başqa maşın üçün tәrtib edilәn proqramının icrası;
obyekt proqramının yüklәmә modulu şәklindә komponovkası;
operatoplara, tipinin tәyini mәqsәdilә baxış;

assemblerlәr, makroassemblerlәr, kompilyatorlar, transportyorlar;
assemblerlәr, makro assemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar;•
assemblerlәr, makroassemblerlәr, kompilyatorlar;
mnemakodlar, avtokodlar, makrotranslyatorlar.
giriş translyatorları, obyekt translyatorları, yüklәmә translyatorları;

şәrti ünvanlarla olan proqramı mütlәq ünvanlarla olan proqrama çevirmәk;•
bütün çavablar düzdür.
giriş dilindә olan ixtiyari mәtni başqa dildә olan mәtnә çevirir;
proqramı giriş dilindәn universal dilә çevirmәk;
proqramlaşdırma dilindә tәrtib edilәn proqramı sazlamaq;

hәr hansı giriş dilindә olan ixtiyari mәtni başqa dilә çevirәn proqramdır;•
tәtbiqi tәyinatlı mәsәlәlәri hәll edәn proqramlardır.
әmәliyyat sisteminin işçi vәziyyәtdә saxlanmasını tәmin edәn proqramdır;
kompüterin qurğularını sınaqdan çıxarıb nasazlıqlar haqqında mәlumat verәn proqramdır;
müasir alqoritmik dillәrin әhәmiyyәtli cәhәtlәrini vahid metodiki әsasda birlәşdirәn proqramdır;
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Aşağıdakı bәndlәrin hansı sazlama vasitәlәrinә aiddir?

çoxmәrhәlәli vә çoxbaxışlı – bu:

bloklu vә altproqramlı – bu:

Translyasiyanın çoxbaxışlı sxeminә әsaslanan translyatorlar – bu:

Translyasiyanın çoxmәrhәlәli sxeminә әsaslanan translyatorlar – bu:

Blok quruluşlu translyatorlar – bu:

sintaksis translyasiya metodlarının xarakteristikaları hansı bәnddә verilmişdir?

translyasiya prosesindә leksik vә sintaksis sәhvlәrә nәzarәt vә sәhvin xarakteri vә yerini göstәrmәklә, proqram
mәtni vә sәhvlәr haqqında informasiyaların verilmәsi.

•
әmәli yaddaş vә müxtәlif sәviyyәlixarici yaddaşlardan ibarәt olan fiziki yaddaşın seqmentlәrә bölünmәsi.
virtual yaddaşın seqment adlanan sәhifәlәrә bölünmәsidir.
böyük proqramların, xarici yaddaşda saxlanan vә lazım gәldikdә icra olunmaq üçün әmәli yaddaşa çağırılan
hissәlәrә bölünmәsi.
verilәnlәrin e`malı mәsәlәlәrindә böyük massivlәrin hissәlәrә bölünmәsi.

translyasiya sxeminә görә translyatorların tәsnifatıdır•
heç biri düz deyil
translyasiya bloklarıdır
translyasiya metodlarıdır.
tәşkili quruluşuna görә translyatorların tәsnifatıdır

heç biri düz deyil
translyasiya sxeminә görә translyatorların tәsnifatıdır
translyasiya metodlarıdır.
translyasiya bloklarıdır.
tәşkili quruluşuna görә translyatorların tәsnifatıdır•

sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәrinin az vә ya çox dәrәcәdә ifadә olhmuş ayrılması ilә fәrqlәnәn
translyatorlardır.
Konkret giriş dilinә yönәlәn translyatorlardır.
sonuncu baxışdan başqa heç bir baxışda hazır proqram formalaşdırmayan translyatorlardır.•
tәlәb olunduqda icra olunan alt proqramlardan ibarәt olan translyatoplardır.
Hәr blokun icrasından sonra aralıq dildә hazır proqram alınan translyatorlardır.

tәlәb olunduqda icra olunan alt proqramlardan ibarәt olan translyatoplardır.
Hәr blokun icrasından sonra aralıq dildә hazır proqram alınan translyatorlardır.•
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәrinin az vә ya çox dәrәcәdә ifadә olhmuş ayrılması ilә fәrqlәnәn
translyatorlardır.
Konkret giriş dilinә yönәlәn translyatorlardır.
növbәsi çatdıqda icra olunan bloklardan qurulmuş translyatorlardır.

Konkret giriş dilinә yönәlәn translyatorlardır.
tәlәb olunduqda icra olunan alt proqramlardan ibarәt olan translyatoplardır.
növbәsi çatdıqda icra olunan bloklardan qurulmuş translyatorlardır.•
Hәr blokun icrasından sonra aralıq dildә hazır proqram alınan translyatorlardır.
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәrinin az vә ya çox dәrәcәdә ifadә olhmuş ayrılması ilә fәrqlәnәn
translyatorlardır.

bu metodların hәr biri konkret giriş dilinә deyil, müәyyәn qrup giriş dillәrinә yönәlmişdir.
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәrinin az vә ya çox dәrәcәdә ifadә olunan fәrqlәnmәsi.
bu tip ilk metodlar konkret giriş dillәrinә yönәlmişdi.
nisbәtәn son metodlar formal qrammatikalar nәzәriyyәsinә әsaslanırdı.
bütün bәndlәrdә.•
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Birbaşa translyasiya metodlarının xarakteristikaları hansı bәnddә verilmişdir?

Translyasiyanın ümumi sxemin proqramın optimallaşdırılması mәrhәlәsindә hansı әmәliyyatlar icra
edilir?

Aşağıdakı bәndlәrin hansı sazlama vasitәlәrinә aiddir?

Aşağıdakı bәndlәrin hansı sazlama vasitәlәrinә aiddir?

Sintaksis translyasiya metodlarının xüsusiyyәtlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir?

Sintaksis translyasiya metodlarının xüsusiyyәtlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir?

Sintaksis translyasiya metodlarının xüsusiyyәtlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir?

bu metodlarda istifadә edilәn translyasiya alqoritmlәri bir qayda olaraq giriş dilindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә
asılıdır.
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәri adәtәn dәqiq ayrılmır.
bütün bәndlәrdә.•
onlar konkret giriş dilinә yönәldilir.
onlar giriş dilinin hәr bir konstruksiyası üçün fәrdi translyasiya alqoritmi seçilmәsi kimi ümumi ideyalara
әsaslanan evristik metodlara әsaslanır.

Yol verilmәyәn sözlәr aydınlaşdırılır.
proqramın icra vaxtının qısaldılması vә istifadә edilәn yaddaşın azaldılması mәqsәdilә әmәliyyatlar icra edilir.•
cümlәnin tipinin tanınması vә proqramın quruluşunun aydınlaşdırılması icra edilir.
cintaksis sәhvlәr aydınlaşdırılır.
giriş proqramı redaktә edilib, standart formaya gәtirilir vә daxili dilә çevrilir.

әmәli yaddaş vә müxtәlif sәviyyәlixarici yaddaşlardan ibarәt olan fiziki yaddaşın seqmentlәrә bölünmәsi.
proqram mәtninә sazlama operatorlarının әlavә edilmәsi vә ya müәyyәn operatorların belә operatorla әvәz
edilmәsi.

•
verilәnlәrin e`malı mәsәlәlәrindә böyük massivlәrin hissәlәrә bölünmәsi.
böyük proqramların, xarici yaddaşda saxlanan vә lazım gәldikdә icra olunmaq üçün әmәli yaddaşa çağırılan
hissәlәrә bölünmәsi.
virtual yaddaşın seqment adlanan sәhifәlәrә bölünmәsi.

әmәli yaddaş vә müxtәlif sәviyyәlixarici yaddaşlardan ibarәt olan fiziki yaddaşın seqmentlәrә bölünmәsi.
qәzanın baş verdiyi operator vә hәmin anda dәyişәnlәrin qiymәtlәri haqqında informasiyanın verilmәsi.•
verilәnlәrin e`malı mәsәlәlәrindә böyük massivlәrin hissәlәrә bölünmәsi.
böyük proqramların, xarici yaddaşda saxlanan vә lazım gәldikdә icra olunmaq üçün әmәli yaddaşa çağırılan
hissәlәrә bölünmәsi.
virtual yaddaşın seqment adlanan sәhifәlәrә bölünmәsi.

onlar konkret giriş dilinә yönәldilir.
bu metodların hәr biri konkret giriş dilinә deyil, müәyyәn qrup giriş dillәrinә yönәlmişdir.•
bu metodlarda istifadә edilәn translyasiya alqoritmlәri bir qayda olaraq giriş dilindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә
asılıdır.
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәri adәtәn dәqiq ayrılmır.
onlar giriş dilinin hәr bir konstruksiyası üçün fәrdi translyasiya alqoritmi seçilmәsi kimi ümumi ideyalara
әsaslanan evristik metodlara әsaslanır.

onlar konkret giriş dilinә yönәldilir.
bu tip ilk metodlar konkret giriş dillәrinә yönәlmişdi.•
bu metodlarda istifadә edilәn translyasiya alqoritmlәri bir qayda olaraq giriş dilindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә
asılıdır.
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәri adәtәn dәqiq ayrılmır.
onlar giriş dilinin hәr bir konstruksiyası üçün fәrdi translyasiya alqoritmi seçilmәsi kimi ümumi ideyalara
әsaslanan evristik metodlara әsaslanır.

sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәrinin az vә ya çox dәrәcәdә ifadә olunan fәrqlәnmәsi.•
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Birbaşa translyasiya metodlarının xüsusiyyәtlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir?

Birbaşa translyasiya metodlarının xüsusiyyәtlәrindәn biri hansı bәnddә verilmişdir?

Translyasiyanın ümumi sxemin sintaksis tәhlil mәrhәlәsindә hansı әmәliyyatlar icra edilir?

Translyasiyanın ümumi sxemin leksik nәzarәt mәrhәlәsindә hansı әmәliyyatlar icra edilir?

Proqramın bir dildәn digәrinә çevrilmәsi – bu:

Dilin әlifbasını vә leksikasını dәyişәn translyator necә adlanır?

Dilin ancqa leksikasını dәyişәn translyator necә adlanır?

onlar konkret giriş dilinә yönәldilir
onlar giriş dilinin hәr bir konstruksiyası üçün fәrdi translyasiya alqoritmi seçilmәsi kimi ümumi ideyalara
әsaslanan evristik metodlara әsaslanır.
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәri adәtәn dәqiq ayrılmır.
bu metodlarda istifadә edilәn translyasiya alqoritmlәri bir qayda olaraq giriş dilindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә
asılıdır.

bu metodların hәr biri konkret giriş dilinә deyil, müәyyәn qrup giriş dillәrinә yönәlmişdir.
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәrinin az vә ya çox dәrәcәdә ifadә olunan fәrqlәnmәsi.
bu tip ilk metodlar konkret giriş dillәrinә yönәlmişdi.
nisbәtәn son metodlar formal qrammatikalar nәzәriyyәsinә әsaslanırdı.
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәri adәtәn dәqiq ayrılmır.•

bu metodların hәr biri konkret giriş dilinә deyil, müәyyәn qrup giriş dillәrinә yönәlmişdir.
nisbәtәn son metodlar formal qrammatikalar nәzәriyyәsinә әsaslanırdı.
onlar giriş dilinin hәr bir konstruksiyası üçün fәrdi translyasiya alqoritmi seçilmәsi kimi ümumi ideyalara
әsaslanan evristik metodlara әsaslanır.

•
sintaksis vә semantik tәhlil mәrhәlәlәrinin az vә ya çox dәrәcәdә ifadә olunan fәrqlәnmәsi.
bu tip ilk metodlar konkret giriş dillәrinә yönәlmişdi.

cintaksis sәhvlәr aydınlaşdırılır.
cümlәnin tipinin tanınması vә proqramın quruluşunun aydınlaşdırılması icra edilir.•
giriş proqramı redaktә edilib, standart formaya gәtirilir vә daxili dilә çevrilir.
Yol verilmәyәn sözlәr aydınlaşdırılır.
proqramın icra vaxtının qısaldılması mәqsәdilә әmәliyyatlar icra edilir.

proqramın icra vaxtının qısaldılması mәqsәdilә әmәliyyatlar icra edilir.
Yol verilmәyәn sözlәr aydınlaşdırılır.•
giriş proqramı redaktә edilib, standart formaya gәtirilir vә daxili dilә çevrilir.
cümlәnin tipinin tanınması vә proqramın quruluşunun aydınlaşdırılması icra edilir.
cintaksis sәhvlәr aydınlaşdırılır.

leksikanın, semantikanın vә sintaksisin dәyişdirilmәsidir
semantikanı saxlamaqla alqoritmik dilin әlifbasının, leksikasının vә sintaksisinin dәyişdirilmәsidir.•
sintaksisi saxlamaqla alqoritmik dilin әlifbasının, leksikasının vә semantikasının dәyişdirilmәsidir.
leksikanı saxlamaqla alqoritmik dilin әlifbasının, semantikasının vә sintaksisinin dәyişdirilmәsidir
әlifbanın, leksikanın, cemantikanın vә sintaksisin dәyişdirilmәsidir

kompilyator
assembler•
interpretator
yüklәyici
çevirici

assembler
yüklәyici•
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Semantikanı saxlamaqla әlifbanın, leksikanın vә sintaksisin dәyişdirilmәsi:

Alqoritmik dilin mümkün konstruksiyaları mәcmusu vә onlar arasında daxili qarşılıqlı münasibәtlәr nә
ilә müәyyәn edilir?

İnterpretasiya tipli translyatorların tәhlil blokunun tәyinatı:

İnterpretatorun tәrkib hissәlәri:

İş prinsipinә görә translyatorların tәsnifatı(vaxta görә):

hәr biri sәhvlәr cәdvәli әsasında formalaşdırılan vә sәhv operatorun nömrәsini, sәhv haqqında
mәlumatın identifikatorunu vә mәtnini әks etdirәn sәtirlәrin çap olunmuş ardıcıllığı necә adlanır?

yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәlinin sәtirlәrini saxla siyahı necә adlanır?

•
çevirici
interpretator
kompilyator

leksiki tәhlil;
dilin düzgün cümlәlәrinin qurulması;
semantik tәhlil.
proqramın bir dildәn başqasına çevrilmәsi;•
sintaksis tәhlil;

leksika, semantika.
әlifba, leksika, sintaksis;•
әlifba, leksika, semantika;
leksika, sintaksis, semantika;
sintaksis, semantika;

giriş dilindә olan proqramı obyekt proqramına çevirir.
şәrti ünvanlarla olan proqramı, mütlәq ünvanlarla olan obyekt proqrama çevirir;
giriş proqramının operatorlarına baxıb, tanımaq vә hәmin an icra edilmәk imkanının müәyyәn edilmәsi;•
operatorlara baxış qaydasının vә interpretatorun bütün işinin idarә edilmәsi
icra edilәn operatorlar üçün uyğun alt proqramının çağırılması;

tәhlil bloku, alt proqramlar yığımı, idarәetmә bloku, optimallaşdırma bloku.
tәhlil bloku, alt proqramlar yığımı, idarәetmә bloku;•
tәhlil bloku, altproqramlar yığımı, optimallaşdırma bloku;
tәhlil bloku, idarәetmә bloku, optimallaşdırma bloku;
tәhlil bloku, idarәetmә bloku, optimallaşdırma bloku;

kompilyatorlar, interpretatorlar vә translyatorlar.
kompilyatorlar vә interpretatorlar;•
kompilyatorlar vә generatorlar;
generatorlar vә interpretatorlar;
kompilyatorlar, interpretatorlar vә generatorlar;

yerdәyişmşәli ünvan sabitlәri lüğәti.
sәhvlәr haqqında diaqnostik mәlumat.•
xarici adlar lüğәti.
kәsişәn göndәrişlәr cәdvәli.
Giriş vә obyekt proqramları.

sәhvlәr haqqında diaqnostik mәlumat.
yerdәyişmşәli ünvan sabitlәri lüğәti.•
Giriş vә obyekt proqramları.
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giriş proqramının hәr bir operatorunun operandlar sahәsindә rast gәlәn adlar assemblerin hansı
cәdvәlindә qeyd edilir?

Assemblerin adlar cәdvәli nin quruluş elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

Aşağıdakı әmәliyyatların hansı ikibaxışlı assemblerin literallar üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi bloku nda
icra edilir?

İkibaxışlı assemblerin hansı bloku birinci baxışın gedişindә ünvanları tәyin edilmәyәn literalların
yerlәşdirilmәsi üçün yaddaş bölüşdürür?

SS – şәrti işarәsi:

Sİ – şәrti işarәsi:

RX – şәrti işarәsi:

xarici adlar lüğәti.
kәsişәn göndәrişlәr cәdvәli.

yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәli
adların istifadәsi cәdvәli•
xarici adlar cәdvәli
giriş adları cәdvәli
adlar cәdvәli

uzunluq, ünvan, işarәlәrin miqdarı, literal.
ad, uzunluq xarakteristikası, qiymәt (ünvan), operatorun nömrәsi, yerdәyişmәsi.•
operatorun nömrәsi, sәhv әlamәti.
xarici adlar cәdvәlinә göndәriş, uzunluq, yerdәyişmә işarәsi, ünvan.
operatorun nömrәsi, yazının uzunluğu, adlar cәdvәlinә göndәriş.

sayğaclarını vә cәdvәllәrini ilkin vәziyyәtә gәtirilmәsi, çıxış informasiyasının bir hissәsinin formalaşdırılması vә
verilmәsi.
sayğaclarını vә cәdvәllәrini ilkin vәziyyәtә gәtirilmәsi.
birinci baxışın gedişindә ünvanları tәyin edilmәyәn literalların yerlәşdirilmәsi üçün yaddaş bölüşdürülmәsi.•
maşın әmrlәrinin generasiyası.
literalların seçilmәsi vә cәdvәllәrә qeyd edilmәsi.

adların seçilmәsi bloku.
literallar üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi bloku.•
maşın әmrlәrinin generasiyası, obyekt modulu vә çap sәnәdinin formalaşdırılması bloku.
ikinci baxışa hazırlıq bloku.
birinci baxışa hazırlıq bloku.

“registrregistr” tipli әmrin formatı
“yaddaşyaddaş” tipli әmrin formatı•
“registrindeksli yaddaş” tipli әmrin formatı
“registryaddaş” tipli әmrin formatı
“yaddaşbilavasitә operand” tipli әmrin formatı

“yaddaşyaddaş” tipli әmrin formatı
“yaddaşbilavasitә operand” tipli әmrin formatı•
“registrindeksli yaddaş” tipli әmrin formatı
“registryaddaş” tipli әmrin formatı
“registrregistr” tipli әmrin formatı

“registrregistr” tipli әmrin formatı
“registrindeksli yaddaş” tipli әmrin formatı•
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RR – şәrti işarәsi:

D – şәrti işarәsi:

B  şәrti işarәsi:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F – bu:

Birincisinin ünvanı sәkkizin hasili olan sәkkiz qonşu bayt necә adlanır?

Birincisinin ünvanı 4ün hasili olan 4 qonşu bayt necә adlanır?

Assembler dili operatorunun şәrhlәr sahәsi:

“yaddaşbilavasitә operand” tipli әmrin formatı
“yaddaşyaddaş” tipli әmrin formatı
“registryaddaş” tipli әmrin formatı

“registrregistr” tipli әmrin formatı•
“registrindeksli yaddaş” tipli әmrin formatı
“registryaddaş” tipli әmrin formatı
“yaddaşbilavasitә operand” tipli әmrin formatı
“yaddaşyaddaş” tipli әmrin formatı

heç biri düz deyil.
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti yazılışında indeks registridir.
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti yazılışında baza registridir.
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti yazılışında indekslәşәn yaddaşdır.
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti yazılışında sürüşmәdir.•

heç biri düz deyil.
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti yazılışında indekslәşәn yaddaşdır.
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti yazılışında baza registridir.•
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti yazılışında indeks registridir.
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti yazılışında sürüşmәdir.

әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti işarәlәnmәsidir;
ümumi registrlәrin ünvanlarıdır.•
heç biri düz deyil.
indekslәşmiş yaddaşın ünvanıdır
sürüşgәn vergüllü registrlәrdir;

bayt
ikiqat söz•
söz
yarım söz
sahә

bayt
söz•
yarımsöz
ikiqat söz
sahә

әmәliyyatın mnemonik kodunu saxlayır;
izahedici qeydlәri saxlayır;•
proqramın identifikasiyası üzrә mәlumatları saxlayır.
operatorun adını saxlaya bilәr vә ya boş olur;
üzәrindә әmәliyyat aparılan verilәnlәri saxlayır;
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Assembler dili operatorunun operandlar sahәsi:

Assembler dili operatorunun ad sahәsi:

Assembler operatorunun hansı quruluş elementi izahedici qeydlәri saxlayır;

Assembler dili operatorunun hansı quruluş elementi әmәliyyatın mnemonik kodunu göstәrir?

Assembler dili operatorunun hansı quruluş elementi operatorun adını göstәrir?

Assembler dilinin operatoru nәyi tәyin edә bilәr.

listinqdә maşın dilindәki uyğun әmrin tәsviri olub, hәr biri simvolik hissәdәn vә obyekt hissәdәn ibarәt
olan sәtrlәr ardıcıllığı necә adlanır?

giriş proqramının baxılan operatorunun birinci baytının ünvanını saxlayan sayğac:

әmәliyyatın mnemonik kodunu saxlayır;
üzәrindә әmәliyyat aparılan verilәnlәri saxlayır;•
proqramın identifikasiyası üzrә mәlumatları saxlayır.
izahedici qeydlәri saxlayır;
operatorun adını saxlaya bilәr vә ya boş olur;

üzәrindә әmәliyyat aparılan verilәnlәri saxlayır;
әmәliyyatın mnemonik kodunu saxlayır;
proqramın identifikasiyası üzrә mәlumatları saxlayır.
operatorun adını saxlaya bilәr vә ya boş olur;•
izahedici qeydlәri saxlayır;

identifikasiya sahәsi.
şәrhlәr sahәsi;•
operandlar sahәsi;
ad sahәsi;
әmәliyyat sahәsi;

bütün bәndlәr.
şәrhlәr sahәsi;
әmәliyyat sahәsi;•
ad sahәsi;
operandlar sahәsi;

nömrә sahәsi.
Ad sahәsi;•
әmәliyyat sahәsi;
operandlar sahәsi;
şәrhlәr sahәsi;

әmri, ehtiyatda olan yaddaş sahәsini.
әmri, sabiti, ehtiyatda olan yaddaş sahәsini, translyasiya zamanı istifadә edilәn informasiyaları;•
ad sahәsini, әmәliyyat sahәsini, operandlar sahәsini, sәrhlәr sahәsini;
assembleri, mnemokodu, simvolik kodlaşdırma dilini ;
әmri, sabiti, әmәliyyat sahәsini;

sәhvlәr haqqında diaqnostik mәlumat.
Giriş vә obyekt proqramları.•
xarici adlar lüğәti
yerdәyişmşәli ünvan sabitlәri lüğәti.
kәsişәn göndәrişlәr cәdvәli.



22.12.2016

31/71

212

213

214

215

216

217

218

Obyekt proqramının cari ünvanını saxlayan sayğac:

EXTERN operatorunda e`lan olunan adlar vә START operatorunun adlar sahәsindә göstәrilәn adlar
assemblerin hansı cәdvәlindә qeyd edilir?

adların uzunluğu xarakteristikası assemblerin hansı cәdvәlindә qeyd edilir?

Assemblerin adlarn istifadәsi cәdvәli nin quruluş elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

İkibaxışlı assemblerin hansı bloku assemblerin sayğaclarını vә cәdvәllәrini ilkin vәziyyәtә gәtirir?

İkibaxışlı assemblerin hansı bloku giriş proqramının hәr bir operatoruna baxıb, adları vә literalları seçir?

İkibaxışlı assemblerin hansı bloku assemblerin sayğaclarını vә cәdvәllәrini ilkin vәziyyәtә gәtirir?

heç biri düz deyil.
operatorların ünvanları sayğacı•
operatorlar sayğacı
ünvanlar sayğacı
ünvanlar sayğacı vә operatorların ünvanları sayğacı.

operatorlar sayğacı
ünvanlar sayğacı•
heç biri düz deyil.
ünvanlar sayğacı vә operatorların ünvanları sayğacı.
operatorların ünvanları sayğacı

adlar cәdvәli
xarici adlar cәdvәli•
yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәli
adların istifadәsi cәdvәli
giriş adları cәdvәli

adlar cәdvәli•
xarici adlar cәdvәli
giriş adları cәdvәli
adların istifadәsi cәdvәli
yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәli

operatorun nömrәsi, sәhv әlamәti.
uzunluq, ünvan, işarәlәrin miqdarı, literal.
ad, uzunluq xarakteristikası, qiymәt (ünvan), operatorun nömrәsi, yerdәyişmәsi.
xarici adlar cәdvәlinә göndәriş, uzunluq, yerdәyişmә işarәsi, ünvan.
operatorun nömrәsi, yazının uzunluğu, adlar cәdvәlinә göndәriş.•

maşın әmrlәrinin generasiyası, obyekt modulu vә çap sәnәdinin formalaşdırılması bloku.
proqramın optimallaşdırılması bloku.
ikinci baxışa hazırlıq bloku.•
adların seçilmәsi bloku.
literallar üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi bloku.

birinci baxışa hazırlıq bloku.
adların seçilmәsi bloku.•
maşın әmrlәrinin generasiyası, obyekt modulu vә çap sәnәdinin formalaşdırılması bloku.
ikinci baxışa hazırlıq bloku.
literallar üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi bloku.

maşın әmrlәrinin generasiyası, obyekt modulu vә çap sәnәdinin formalaşdırılması bloku.
birinci baxışa hazırlıq bloku.•
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Sİ – şәrti işarәsi:

RS – şәrti işarәsi:

RR – şәrti işarәsi:

XBDDD şәrti yazısı:

İkiqat söz:

Söz:

Mәrkәzi prosessorun hәr bir ümumi registri neçә baytdır?

adların seçilmәsi bloku
literallar üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi bloku.
proqramın optimallaşdırılması bloku.

hәr iki operand әsas yaddaşda yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.
operandın biri әsas yaddaşda, digәri isә әmrdә yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.•
operandın biri registrdә, digәri isә әsas yaddaşda yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir
operandın biri registrdә, digәri isә әsas yaddaşda BDDD formatında yerlәşdiyi halda әmrin formatının
işarәlәnmәsidir.
hәr iki operand registrdә yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.

operandın biri registrdә, digәri isә әsas yaddaşda yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.
operandın biri registrdә, digәri isә әsas yaddaşda BDDD formatında yerlәşdiyi halda әmrin formatının
işarәlәnmәsidir.

•
hәr iki operand әsas yaddaşda yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir
operandın biri әsas yaddaşda, digәri isә әmrdә yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.
hәr iki operand registrdә yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.

operandın biri registrdә, digәri isә әsas yaddaşda yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.
hәr iki operand registrdә yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.•
hәr iki operand әsas yaddaşda yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.
operandın biri әsas yaddaşda, digәri isә әmrdә yerlәşdiyi halda әmrin formatının işarәlәnmәsidir.
operandın biri registrdә, digәri isә әsas yaddaşda BDDD formatında yerlәşdiyi halda әmrin formatının
işarәlәnmәsidir.

sürüşgәn vergüllü registrlәrdir;
mәrkәzi prosessorun ümumi registrlәridir;
heç biri düz deyil.
әsas yaddaşda indekslәşәn verilәnlәrin ünvanıdır.•
indeksli yaddaşdır;

Heç biri düz deyil:
Birincisinin ünvanı sәkkizin hasili olan sәkkiz qonşu baytdır;•
Birincisinin ünvanı dördün hasili olan dörd qonşu baytdır;
Birincisi cüt ünvana malik olan iki qonşu baytdır;
İxtiyari uzunluqlu baytlar ardıcıllığı qrupudur;

Heç biri düz deyil:
İxtiyari uzunluqlu baytlar ardıcıllığı qrupudur;
Birincisinin ünvanı dördün hasili olan dörd qonşu baytdır;•
Birincisi cüt ünvana malik olan iki qonşu baytdır;
Birincisinin ünvanı sәkkizin hasili olan sәkkiz qonşu baytdır;

6 bayt
4 bayt•
8 bayt
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Mәrkәzi prosessorun ümumi registrlәri necә adlanır?

Aşağıdakıların hansı assemblerin әsas mәsәlәlәrinә daxildir?

Yaddaş – bilavasitә operand formatlı әmr necә işarәlәnir?

Registr –indeksli yaddaş formatlı әmr necә işrәlәnir?

RegistrRegistr formatlı әmr necә işarәlәnir?

әgәr operandların biri әsas yaddaşda, digәri әmrdә yazılmışdırsa, onda әmrin formatı necә yazılır?

әgәr bir operand registrdә, digәri isә әsas yaddaşda BDDD formasında yerlәşirsә, onda әmrin formatı
necә işarәlәnir?

2 bayt
1 bayt

D D D
“o”dan Fә qәdәr•
0,2,4,6.
B D D D
X B D D

bütün bәndlәr daxildir.
yaddaşın bölüşdürülmısini nәzәrә almaqla mnemokodun әmrlәrinin vә sabitlәrin maşın dilinә çevrilmәsi.•
adların vә literalların cәdvәlә qeyd edilmәsi.
assemblerin sayğaclarının vә cәdvәllәrinin ilkin vәziyyәtә gәtirilmәsi.
әmrin tipinin tәyin edilmәsi

RS
Sİ•
SS
RR
RX

Sİ
RR
RX•
RS
SS

SS
RR•
RX
RS
Sİ

SS
Sİ•
RR
RX
RS

RS•
RR
RX
SJ
SS
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Hәr iki operand registrdә yerlәşdikdә әmrin formatı necә işarәlәnir?

Verilәnlәrin ünvanlarının şәrti yazılışında yerdәyişmә hansı işarә ilә göstәrilir?

әsas yaddaşda ünvanların şәrti yazılışına baza registri hansı işarә ilә göstәrilir?

әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanı necә yazılır?

İkibaxışlı assemblerin hansı bloku assemblerin sayğacları vә cәdvәllәri ilkin vәziyyәtә gәtirilir.

İkibaxışlı assemblerin hansı bloku birinci baxış sona çatdıqdan sonra icra edilir?

Aşağıdakıların hansı translyasiya gedişindә assemblerin hәll etmәli olduğu әsas mәsәlәlәrә aiddir?

Aşağıdakıların hansı translyasiya gedişindә assemblerin hәll etmәli olduğu әsas mәsәlәlәrә aiddir?

SS
RX
RS
SJ
RR•

X
R
D•
B
S

X
B•
S
R
D

FFFF
BDDD vә ya X B DDD•
BDDD
XBDDD
DDD

heç biri düz deyil.
birinci baxışa hazırlıq bloku, ikinci baxışa hazırlıq bloku•
adların seçilmәsi bloku.
literallar üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi bloku.
proqramın optimallaşdırılması blokunda.

adların seçilmәsi bloku.
literallar üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi bloku.•
maşın әmrlәrinin generasiyası, obyekt modulu vә çap sәnәdinin formalaşdırılması bloku.
ikinci baxışa hazırlıq bloku.
birinci baxışa hazırlıq bloku.

yaddaşın bölüşdürülmәsi, başqa sözlә hәr bir ad vә literala әsas yaddaş ünvanının uyğunlaşdırılması.
bütün bәndlәr.•
obyekt modulunun vә icraya hazır olan obyekt proqramının hazırlanması
proqram haqqında çap sәnәdinin formalaşdırılması vә çapa verilmәsi.
yaddaşın bölüşdürülmısini nәzәrә almaqla mnemokodun әmrlәrinin vә sabitlәrin maşın dilinә çevrilmәsi

proqram haqqında çap sәnәdinin formalaşdırılması vә çapa verilmәsi.



22.12.2016

35/71

241

242

243

244

245

246

247

Aşağıdakıların hansı translyasiya gedişindә assemblerin hәll etmәli olduğu әsas mәsәlәlәrә aid deyil?

Aşağıdakıların hansı translyasiya gedişindә assemblerin hәll etmәli olduğu әsas mәsәlәlәrә aid deyil?

Aşağıdakıların hansı translyasiya gedişindә assemblerin hәll etmәli olduğu әsas mәsәlәlәrә aid deyil?

Aşağıdakıların hansı assemblerin әsas mәsәlәlәrinә daxildir?

Aşağıdakıların hansı assemblerin әsas mәsәlәlәrinә daxildir?

şәrti yazısı:

Yaddaş Yaddaş formatlı әmr necә işarәlәnir?

yaddaşın bölüşdürülmәsi, başqa sözlә hәr bir ad vә literala әsas yaddaş ünvanının uyğunlaşdırılması.
obyekt modulunun vә icraya hazır olan obyekt proqramının hazırlanması.
bütün bәndlәr•
ilkin proqramda olan sәhvlәrin aydınlaşdırılması vә çapa verilmәsi.

proqram haqqında çap sәnәdinin formalaşdırılması vә çapa verilmәsi.
bütün bәndlәr aiddir.•
yaddaşın bölüşdürülmәsi, başqa sözlә hәr bir ad vә literala әsas yaddaş ünvanının uyğunlaşdırılması.
yaddaşın bölüşdürülmısini nәzәrә almaqla mnemokodun әmrlәrinin vә sabitlәrin maşın dilinә çevrilmәsi.
ilkin proqramda olan sәhvlәrin aydınlaşdırılması vә çapa verilmәsi

obyekt modulunun vә icraya hazır olan obyekt proqramının hazırlanması
proqram haqqında çap sәnәdinin formalaşdırılması vә çapa verilmәsi.
әmrin tipinin tәyin edilmәsi.•
yaddaşın bölüşdürülmәsi, başqa sözlә hәr bir ad vә literala әsas yaddaş ünvanının uyğunlaşdırılması.
yaddaşın bölüşdürülmısini nәzәrә almaqla mnemokodun әmrlәrinin vә sabitlәrin maşın dilinә çevrilmәsi.

obyekt modulunun vә icraya hazır olan obyekt proqramının hazırlanması.
assemblerin sayğaclarının vә cәdvәllәrinin ilkin vәziyyәtә gәtirilmәsi.•
yaddaşın bölüşdürülmәsi, başqa sözlә hәr bir ad vә literala әsas yaddaş ünvanının uyğunlaşdırılması.
yaddaşın bölüşdürülmısini nәzәrә almaqla mnemokodun әmrlәrinin vә sabitlәrin maşın dilinә çevrilmәsi.
ilkin proqramda olan sәhvlәrin aydınlaşdırılması vә çapa verilmәsi.

bütün bәndlәr daxildir
proqram haqqında çap sәnәdinin formalaşdırılması vә çapa verilmәsi.•
assemblerin sayğaclarının vә cәdvәllәrinin ilkin vәziyyәtә gәtirilmәsi.
adların vә literalların cәdvәlә qeyd edilmәsi.
әmrin tipinin tәyin edilmәsi.

bütün bәndlәr daxildir
ilkin proqramda olan sәhvlәrin aydınlaşdırılması vә çapa verilmәsi.•
assemblerin sayğaclarının vә cәdvәllәrinin ilkin vәziyyәtә gәtirilmәsi.
adların vә literalların cәdvәlә qeyd edilmәsi.
әmrin tipinin tәyin edilmәsi

sürüşgәn vergüllü registrlәr;
heç biri düz deyil
mәrkәzi prosessorun ümumi registrlәri;
әsas yaddaşda verilәnlәrin ünvanının şәrti işarәlәnmәsi;•
indeksli yaddaş;

SS•
RX
Sİ
RR
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aşağıdakı bәndlәrin hansı әlaqәlәr redaktorunun hәr modul üçün icra edilәn mәsәlәsidir?

xarici adlar lüğәti – bu:

Aşağıdakı әmәliyyatların hansı ikibaxışlı assemblerin Aşağıdakı әmәliyyatların hansı ikibaxışlı
assemblerin adların seçilmәsi bloku nda icra edilir?

aşağıdakı bәndlәrin hansı әlaqәlәr redaktorunun hәr modul üçün icra edilәn mәsәlәsidir?

sәhvlәr haqqında diaqnostik mәlumat – bu:

kәsişәn göndәrişlәr cәdvәli – bu:

RS

yüklәmә ünvanı ilә translyasiya zamanı tәyin olunan, modulun başlanğıc ünvanı arasındakı fәrqә bәrabәr olan
yerdәyişmәni hesablayır

•
hәr biri sәhvlәr cәdvәli әsasında formalaşdırılan vә sәhv operatorun nömrәsini, sәhv haqqında mәlumatın
identifikatorunu vә mәtnini әks etdirәn sәtirlәr ardıcıllığı şәklindә çap edilir
yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәlinin sәtirlәrini saxlayır
maşın dilindәki uyğun әmrin tәsviri olub, hәr biri simvolik hissәdәn vә obyekt hissәdәn ibarәt olur vә listinqdә
sәtrlәr ardıcıllığı şәklindә әks olunur
adlar cәdvәlinin sәtirlәrini vә bu adların istifadә edildiyi operatopların nömrәlәri ilә birlikdә saxlayır

adlar cәdvәlinin sәtirlәrini vә bu adların istifadә edildiyi operatopların nömrәlәri ilә birlikdә saxlayır.
hәr biri sәhvlәr cәdvәli әsasında formalaşdırılan vә sәhv operatorun nömrәsini, sәhv haqqında mәlumatın
identifikatorunu vә mәtnini әks etdirәn sәtirlәr ardıcıllığı şәklindә çap edilir
START operatorunun ad sahәsindәki adı vә ENTRY vә EXTERN operatorlarının operandlar sahәsindәki bütün
adlardan ibarәtdir.

•
maşın dilindәki uyğun әmrin tәsviri olub, hәr biri simvolik hissәdәn vә obyekt hissәdәn ibarәt olur vә listinqdә
sәtrlәr ardıcıllığı şәklindә әks olunur
yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәlinin sәtirlәrini saxlayır.

literalların seçilmәsi vә cәdvәllәrә qeyd edilmәsi.•
birinci baxışın gedişindә ünvanları tәyin edilmәyәn literalların yerlәşdirilmәsi üçün yaddaş bölüşdürülmәsi.
sayğaclarını vә cәdvәllәrini ilkin vәziyyәtә gәtirilmәsi, çıxış informasiyasının bir hissәsinin formalaşdırılması vә
verilmәsi.
maşın әmrlәrinin generasiyası
sayğaclarını vә cәdvәllәrini ilkin vәziyyәtә gәtirilmәsi.

verilmiş modulun xarici adlar lüğәtindә göstәrilәn xarici adların mütlәq ünvanlarını tәyin edir.•
adlar cәdvәlinin sәtirlәrini vә bu adların istifadә edildiyi operatopların nömrәlәri ilә birlikdә saxlayır
hәr biri sәhvlәr cәdvәli әsasında formalaşdırılan vә sәhv operatorun nömrәsini, sәhv haqqında mәlumatın
identifikatorunu vә mәtnini әks etdirәn sәtirlәr ardıcıllığı şәklindә çap edilir
yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәlinin sәtirlәrini saxlayır
maşın dilindәki uyğun әmrin tәsviri olub, hәr biri simvolik hissәdәn vә obyekt hissәdәn ibarәt olur vә listinqdә
sәtrlәr ardıcıllığı şәklindә әks olunur.

maşın dilindәki uyğun әmrin tәsviri olub, hәr biri simvolik hissәdәn vә obyekt hissәdәn ibarәt olur vә listinqdә
sәtrlәr ardıcıllığı şәklindә әks olunur
hәr biri sәhvlәr cәdvәli әsasında formalaşdırılan vә sәhv operatorun nömrәsini, sәhv haqqında mәlumatın
identifikatorunu vә mәtnini әks etdirәn sәtirlәr ardıcıllığı şәklindә çap edilir.

•
START operatorunun ad sahәsindәki adı vә ENTRY vә EXTERN operatorlarının operandlar sahәsindәki bütün
adlardan ibarәtdir
adlar cәdvәlinin sәtirlәrini vә bu adların istifadә edildiyi operatopların nömrәlәri ilә birlikdә saxlayır
yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәlinin sәtirlәrini saxlayır

START operatorunun ad sahәsindәki adı vә ENTRY vә EXTERN operatorlarının operandlar sahәsindәki bütün
adlardan ibarәtdir
hәr biri sәhvlәr cәdvәli әsasında formalaşdırılan vә sәhv operatorun nömrәsini, sәhv haqqında mәlumatın
identifikatorunu vә mәtnini әks etdirәn sәtirlәr ardıcıllığı şәklindә çap edilir
adlar cәdvәlinin sәtirlәrini vә bu adların istifadә edildiyi operatopların nömrәlәri ilә birlikdә saxlayır•
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Giriş vә obyekt proqramları – bu:

Assemblerdә END operatorundan başqa ixtiyari operatorun emalı hansı әmәliyyatla bitir?

operatorların ünvanları sayğacı;

ünvanlar sayğacı:

Leksik tәhlil prosesindә aşağıdakiların hansını icra etmәk lazımdır?

Aşağıdakıların hansı translyasiya prosesindә kompilyatorun mәsәlәlәrinә aiddir?

Translyasiya prosesindә kompilyatorun mәsәlәlәrinә aid olan bәnd?

maşın dilindәki uyğun әmrin tәsviri olub, hәr biri simvolik hissәdәn vә obyekt hissәdәn ibarәt olur vә listinqdә
sәtrlәr ardıcıllığı şәklindә әks olunur.
yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәlinin sәtirlәrini saxlayır

adlar cәdvәlinin sәtirlәrini vә bu adların istifadә edildiyi operatopların nömrәlәri ilә birlikdә saxlayır
hәr biri sәhvlәr cәdvәli әsasında formalaşdırılan vә sәhv operatorun nömrәsini, sәhv haqqında mәlumatın
identifikatorunu vә mәtnini әks etdirәn sәtirlәr ardıcıllığı şәklindә çap edilir.
maşın dilindәki uyğun әmrin tәsviri olub, hәr biri simvolik hissәdәn vә obyekt hissәdәn ibarәt olur vә listinqdә
sәtrlәr ardıcıllığı şәklindә әks olunur.

•
START operatorunun ad sahәsindәki adı vә ENTRY vә EXTERN operatorlarının operandlar sahәsindәki bütün
adlardan ibarәtdir.
yerdәyişmәli ünvan sabitlәri cәdvәlinin sәtirlәrini saxlayır

operatorlar sayğacının vә operatorların ünvanları sayğacının artırılması ilә.•
heç biri düz deyil.
operatorların ünvanları sayğacının artırılması ilә
ünvanlar sayğacının artırılması ilә
operatorlar sayğacının artırılması ilә.

obyekt proqramının baxılan operatorunun birinci baytının ünvanını saxlayan sayğac:
heç biri düz deyil.
Obyekt proqramının cari ünvanını saxlayan sayğac
giriş proqramının növbәti operatorunun sıra nömrәsini qeyd edәn sayğac:
giriş proqramının baxılan operatorunun birinci baytının ünvanını saxlayan sayğac:•

obyekt proqramının baxılan operatorunun birinci baytının ünvanını saxlayan sayğac:
giriş proqramının növbәti operatorunun sıra nömrәsini qeyd edәn sayğac:
giriş proqramının baxılan operatorunun birinci baytının ünvanını saxlayan sayğac:
heç biri düz deyil.
Obyekt proqramının cari ünvanını saxlayan sayğac:•

giriş sәtri kimi baxılan giriş proqramının tәkrar kodlaşdırılması vә standart giriş dilinә çevrilmәsi;•
proqramda sәhvlәrin aşkarlanması;
obyekt proqramının hazır proqram vә ya yüklәmә modulu şәklindә formalaşdırılması;
çap sәnәdinin (listinqin) hazırlanması vә çıxarılması.
proqram vә verilәnlәr üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi;

faktiki parametrlәrin qabaqcadan müәyyәn edilmiş qaydada yazılması;
rәqәmlәrin seçilib әbәdi sabitlәr şәklindә yığılması vә maşın formasına çevrilmәsi.
identifikatorların vә xidmәti sözlәrin ayrıayrı işarәlәrini seçib yığaraq cümlәlәrin qurulması;
obyekt proqramının hazır proqramlar vә ya yüklәmә modulları şәklindә formalaşdırılması?•
istifadәçi proqramlarının әmәliyyat sistemi konponentlәri ilә әlaqәsinin tәmin edilmәsi

istifadәçi proqramlarının әmәliyyat sistemi konponentlәri ilә әlaqәsinin tәmin edilmәsi
identifikatorların vә xidmәti sözlәrin ayrıayrı işarәlәri seçib yığaraq cümlәlәrin qurulması;
rәqәmlәrin seçilib әdәdi sabitlәr şәklindә yığılması vә maşın formasına çevrilmәsi.

•
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Translyasiya prosesindә translyatorun mәsәlәlәrinә aşağıdakiların hansı daxildir?

Giriş proqramının yenidәn kodlaşdırılması zamanı ekvivalent simvolun ünvanı necә tәyin edilir:

Kompilyator giriş dilinin standart әlifbasına çevirmә ücün hansı cәdvәli istifadә edir?

Aşağıdakıların hansı leksik tәhlil prosesindә icra edilir?

Hesabi ifadәlәrin translyasiya metodunun tәkluf edildiyi ilk nәşr olunmuş işin müәllifi kimdir?

İfadәlәrin tәrs porşa yazısı kimi tәsviri ilk dәfә elmin hansı sahәsindә istifadә edilmişdir?

Hesabi ifadәlәrin translyasiya metodunun tәklif edildiyi ilk iş neçәnci ildә nәşr edilmişdir?

proqramdakı sәhvlәrin aydınlaşdırılması.•
faktiki parametrlәrin qabaqcadan müәyyәn edilmiş qaydada yazılması;

rәqәmlәrin seçilib әbәdi sabitlәr şәklindә yığılması vә maşın formasına çevrilmәsi.
identifikatorların vә xidmәti sözlәrin ayrı –ayrı işarәlәrini seçib yığaraq cümlәlәrin qurulması
proqram vә verilәnlәr ücün yaddaşın bölüşdürülmәsi;•
istifadәçi proqramlarının әmәliyyat sistemi konponentlәri ilә әlaqәsinin tәmin edilmәsi
faktiki parametrlәrin qabaqcadan müәyyәn edilmiş qaydada yazılması;

ardıcıl baxış yolu ilә;
giriş simvolynyn mümkün kody ekvivalent simvolun cәdvәldә bilavasitә ünvanını göstәrir;•
birbaşa müraciәt cәdvәllәri ücüm dolmanın daxili zәncirinin istifadәsi;
birbaşa müraciәt cәdvәllәri ücün yerlәşmә funksiyasının istifadәsi;
ikilik axtarışla;

zәncirli yerdәyişmә cәdvәllәri.
tәsadüfi yerdәyişmә cәdvәllәri;
daydaya salınmayan cәdvәllәr;
qaydaya salınmış cәdvәllәr;
birbaşa müraciәt cәdvәli;•

çap sәnәdinin (listinqin) hazırlanması vә çıxarılması.
identifikatorların vә xidmәti sözlәrin ayrıayrı işarәlәrdәn seçilmәsi vә cümlә şәklindә yığılması;•
proqramda sәhvlәrin aşkarlanması;
obyekt proqramının hazır proqram vә ya yüklәmә modulu şәklindә formalaşdırılması;
proqram vә verilәnlәr üçün yaddaşın bölüşdürülmәsi:

Con Fon Neyman
LütfiZadeh;
Q.Rutushauzer;•
Yan Lukaşeveç;
Norbert Viner;

riyaziyyatda
Riyazi mәntiqdә;•
heç biri düz deyil.
yüksәk sәviyyәli dillәr ücün translyatorların hazırıanmasında
sistem proqramlaşdırmasında;

1960
1952•
1948
1955
1945
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Yanaşı duran simvolların belә mümkünlüyu necә yoxlanır?

Daxili dildә proqramın alınması ücün şәrhlәr necә çevrilir?

Daxili dildә proqramın alınması ücün, nişan kimi tanınan identifikatorlar necә çevrilir?

Daxili dildә proqramın alınması ücün xidmәti sözlәr necә çevrilir?

Giriş proqramının yenidәn kodlaşdırma cәdvәlindә birbaşa analoqu olmayam simvolları necә yenidәn
kodlaşdırılır?

Leksik tәhlil gedişindә icra edilәn qismәn sintaksis tәhlil zamanı hansı mәsәlәlәr hәll edilir?

Aşağıdakıların hansı leksik tәhlil gedişindә leksik nәzarәt prosesinә daxildir?

Ağacın budaqlarına hesabi ifadәdә nә uyğun gәlir?

hec biri düz deyil.
mümkünlük cәdvәlinin kömәyilә;•
yaddaşın qeyd olunmuş oyuğunun qiymәtini yoxlamaqla;
yerlәşmә funksiyasının qiymәtini hesablamaqla;
yanaşı duran simvolların yerini lokallaşdırmaqla;

onlar adlar vә ya nişanlar cәdvәlinә qeyd edilir vә bu cәdvәlә göndәrişlә әvәz edilir;
hec biri düz deyil•
onlar şәrhlәr cәdvәlinә qeyd edilir vә bu cәdvәlә göndәrişlә әvәz edilir;
adlar cәdvәlinә qeyd edilir vә bu cәdvәlә göndәrişlә әvәz edilir;
onlar identifikatorlar cәdvәlinә qeyd edilir vә bu cәdvәlә göndәrişlә әvәz edilir;

onlar adlat cәdvәlinә qeyd edilir vә bu cәdvәlә göndәrişlә әvәz edilir;
onlar adlar vә nişanlar cәdvәlinә qeyd olunur vә bu cәdvәlә göndәrişlә әvәz edilir;•
hec biri düz deyil.
onlar identifikatorlar cәdvәlinә qeyd edilir vә bu cәdvәlә göndәrişlә әvәz edilir;
onlar nişanlar cәdvәlinә qeyd edilir vә bu cәdvәlә göndәrişlә әvәz edilir;

simvollar uyğun kod qiymәtlәri ilә dәyişdirilir;
onlar xidmәti sözlәr cәdvәlinә göndәrişlә әvәz edilir;•
hec biri düz deyil.
tanınmasını asanlaşdırmaq mәqsәdilә xidmәti sözlәri xüsusi işarәlәrlә fәrqlәndirirlәr;
xidmәti sözә daxil olan hәr işarәnin ikilik kodunu istifadә etmәklә;

yenidәn kodlaşdırma cәdvәli onlar ücün uyğun tәhlil vә emal altproqramını göstәrir;•
giriş simvolynyn mümkün kody ekvivalent simvolun cәdvәldә bilavasitә ünvanını göstәrir;
ikilik axtarışla;
birbaşa müraciәt cәdvәllәri ücün yerlәşmә funksiyasının istifadәsi;
birbaşa müraciәt cәdvәllәri ücüm dolmanın daxili zәncirinin istifadәsi;

yol verilmәyәn simvolların aşkarlanması;
simvolların cütlüyünün vә by cütlüyün mümkünlüyünün yoxlanması;•
sabitlәrin yazılışında sәhvlәrin aşkarlanması;
identifikatorun yazılışında sәhvlәrin aşkarlanması;
yol verilmәyәn xidmәti sözlәrin aşkarlanması;

yol verilmәyәn simvolların aşkarlanması;
bütün bәndlәr;•
sabitlәrin yazılışındә sәhvlәrin aşkarlanması;
identifikatorun yazılışındә sәhvlәrin aşkarlanması;
yol verilmәyәn xidmәti sözlәrin aşkarlanması;
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Aşağıdakıların hansı tәrs polşa yazısının xüsusiyyәtidir?

Aşağıdakı bәndlәrin hansı tәrs polşa yazısında hesablama qaydasına daxil deyil?

Aşağıdakıların hansı a + b x c – d / (a + b) ifadәsinin tәrs polşa yazısıdır?

Aşağıdakı addımların hansı ağac dan tәrs polşa yazısının alınma qaydasına daxil deyil?

Hesabi ifadәnin son icra edilәn әmәliyyatına ağacda nә uyğun gәlir?

Hesabi ifadәlәrin ağac kimi qrafik tәsvirindә sağ operanda nә uyğun gәlir?

Hesabi ifadәlәrin ağac kimi qrafik tәsvirindә sol operanda nә uyğun gәlir?

ilk icra rdilәn әmәliyyat,
son icra rdilәn әmәliyyat
әmәliyyat işarәlәri,
operandlar•
mötәrizәlәr

ifadәnin hesablanması zamanı polşa yazısına soldan sağa bir dәfә baxılır.
hamısı•
hәr bir әmәliyyatın işarәsi uyğun operandlardan sonra yazılmışdır.
operandlar ilkin ifadәdә yerlәşmә qaydasında yerlәşir.
yazıya soldan sağa baxdıqda әmәliyyat işarәlәri onların icra olunma qaydası ilә rast gәlir.

әmәliyyatın nәticәsi әn col operandın yerinә yazılır, qalan elementlәr yazıdan silinir.
әgәr baxılan element әmәliyyat işarәsidirsә onda bu işarәdәn solda yerlәşәn operandlar üzәrindә bu әmәliyyat icra
edilir.
bütün bәndlәr daxildir.•
tәrs polşa yazısına soldan sağa baxılır.
әgәr baxılan element operanddırsa onda növbәti elementә baxılır.

a+b*cd/a+b
abcx+dab+/•
a+bxcd/(a+b)
a+bxcd/a+b
a+b*cd/(a+b)

әn sol budağın әn aşağı yarpağından başlayaraq, ağacın bütün yapaqlarından vә qovşaqlarından keçirik
hamsı daxildir.•
yarpaqlara vә qovşaqlara baxılma ardıcıllığı ilkin (giriş) ifadәnin tәrs polşa yazısını göstәrir
qovşaqlara, ancaq ondan çıxan bütün budaqlara baxıldıqdan sonra baxılır.
budaqlar soldan sağa baxılır

qovşaq
kök•
heç biri düz deyil
yarpaq
budaq

sağ qovşaq
sağ budaq•
әn yuxarı sәviyyә
әn aşağı sәviyyә
sağ yarpaq

әn yuxarı sәviyyә.
sol budaq•
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Hesabi ifadәlәrin ağac kimi qrafik tәsvirindә әmәliyyat işarәlәri nәyә uyğundur?

Simvolların cütlüyü necә yoxlanır?

Gizli fayl atributlu faylların işarәsi:

Ancaq oxumaq ücün atributlu faylların işarәsi:

Faylı xarakterizә etmәk üçün istifadә edilәn parametrlәr:

Fayl üçün ayrılan disk fәzasının minimal vahidi necә adlanır

Hansı bәnd әSin әsas funksiyalarından biridir:

sol qovşaq
sol yarpaq
әn aşağı sәviyyә

heç biri düz deyil
qovşaq•
budaq
yarpaq
kök

mümkünlük cәdvәlinin kömәyilә;
yaddaşın qeyd olunmuş oyuğunun qiymәtini yoxlamaqla;•
hec biri düz deyil.
çatışmayan simvolun durduğu yeri lokallaşdırmaqla;
yerlәşmә funksiyasının qiymәtini hesablamaqla;

A
H•
R
S
RR

R•
H
RR
A
S

tam adı, baytlarla hәcmi, yaradılma tarixi, yaradılma vaxtı, xüsusi atributları;•
ancaq oxuma, qizli fayl, sistem faylı;
ancaq oxuma, qizli fayl, arxiv faylı;
tam adi, baytlarla hәcmi, yaradılma zamanı;
tam adi, baytlarla hәcmi;

Klaster•
massiv
cığır
sektor
fayl

istifadәçinin kompüterlә qarşılıqlı әlaqәsinin, başqa sözlә istifadәçi interfeysının tәmin edilmәs•
hec biri düz deyil
ofis proqramlarının idarә elilmәsi?
ӘSin dialoq rejimindә işinin idarә edilmәsi
informasiyanın klaviaturadan qәbul edilib, monitora çıxarılması
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әSin әsas funksiyalarından biri:

Hansı bәnd әmәliyyat sisteminin funksiyasına daxildir?

Arxiv faylı atributlu faylların işәrәlәnmәsi:

Kataloq:

Başqa kataloqa daxil olan kataloq:

Verilmiş anda әlaqәdә olmayan kataloq;

Cari maşın vaxtında istifadәçinin işinin reallaşdığı kataloq:

faylın hansı atributu A hәrfi ilә işarәlәnir?

fayllar sisteminin tәşkili vә idarә edilmәsi•
hec biri düz deyil
informasiyanın klaviaturadan qәbul edilib, monitora çıxarılması
ӘSin dialoq rejimindә işinin idarә edilmәsi
ofis proqramlarının idarә elilmәsi

bütün bәndlәr•
istifadәçi interfeysinin tәmin edilmәsi
proqramların icrasının idarә edilmәsi
informasiyaların xarici yaddaşda saxlanmasının tәşkili
FKnin hәr bir blokunun işinin vә onların qarşılıqlı tәsirinin idarә edilmәsi

R
H
S
AF
A•

heç biri düz deyil.
faylın adını vә tipini qöstәrәn sahәlәrdә ulduz vә ya sual işarәsi olan xüsusi forma.
verilәnlәrin yazılması vә oxunması üçün yaddaş vә orada yerlәşәn faylla әlaqә qurulması prosesi (prosedurası);
әmәliyyat sisteminin, diskdә fayl vә kataloqların yerlәşdirilmәsini vә onlara müraciәti idarә edәn hissәsi;
Diskdә yerlәşmә yerini qöstәrәn fayllar mündәricatı;•

cari kataloq.
alt kataloq
altkataloq•
aktiv kataloq
valideyn kataloq

aktiv kataloq
passiv kataloq•
cari kataloq.
alt kataloq
valideyn kataloq

alt kataloq
passiv kataloq
aktiv rataloq•
valideyn kataloq
müraciәt kataloqu

antuvirus
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S hәrfi ilә faylın hansı atributu işarәlәnir?

R hәrfi ilә faylın hansı atributu işarәlәnir?

әqәr fayl cari kataloqa tabe olan aşağı sәviyyәli passiv kataloqların birindә yerlәşirsә, fayla müraciәt
yolu necә tәşkil olunur?

әğәr fayl cari kataloqdadırsa onda ona müraciәt yolu necә tәşkil olunur?

Yol vә ya marşrut:

әmәliyyat sisteminin istifadәçi әmrini qәbul etmәyә hazır olduqunu qöstәrәn, displeyin ekranında әks
olunan informasiya:

әmәliyyat sisteminin, diskdә faylların vә kataloqların yerlәşdirilmәsinini vә onlara müraciәti idarә edәn
hissәsi:

ancaq oxumaq üçün
qizli fayl.
sistem faylı
arxivlәşdirilmiş•

yazmaq vә oxumaq üçün.
arxiv faylı;
sistem faylı;•
ancaq oxumaq üçün;
qizli fayl;

qizli fayl;
Ancaq oxumaq üçün;•
arxiv faylı;
yazmaq vә oxumaq ücün
sistem faylı;

fayl adının şablonunu istifadә etmәk lazımdır;
kök kataloqdan başlayaraq yolu qöstәrmәk lazımdır;
onun tam adını qöstәrmәk kifәyәtdir;
aşaqı sәviyyәdә olan bütün kataloqlardan keçmәklә son kataloqa qәdәr olan yolu qöstәrmәk lazımdır;•
bütün yuxarı sәviyyә kataloqlarının adlarının sadalandığı yolu qöstәrmәk lazımdır;

fayl adının şablonunu istifadә etmәk lazımdır;
Kök kataloqdan başlayaraq yolu qöstәrmәk lazımdır;
aşağı sәviyyәdә olan bütün kataloqlardan keçmәklә son kataloqa qәdәr olan yolu qöstәrmәk lazımdır;
onun tam adını qöstәrmәk kifayәtdir;•
bütün yuxarı sәviyyә kataloqlarının adlarının sadalandığı yolu qöstәrmәk lazımdır;

Faylların diskdә yerlәşmә yerini qöstәrәn mündәricat;
әmәliyyat sisteminin, diskdә faylların vә kataloqların yerlәşdirilmәsini vә onlara müraciәti idarә edәn hissәsi;
Әmәliyyat sisteminin istifadәçi әmrini qәbul etmәyә hazır olduqunu qöstәrәn vә displeyin ekranında әks olunan
informasiya;
axtarılan faylın qeyd olunduğu kataloqa qәdәr keçilmәsi lazım olan iyerarxik asılı kataloqlar zәnciri;•
Verilәnlәrin yazılması vә oxunması üçün yaddaşla vә orada yerlәşәn faylla әlaqәnin qurulması prosesi

alt kataloq
yol vә ya marşrut
fayllar sistemi;
Әmәliyyat sisteminin dialoqa dәvәti;•
müraciәt;



22.12.2016

44/71

305

306

307

308

309

310

311

Passiv kataloq

fayllar sistemi:

Fayl adlarının şablonu:

Hansı iş rejimindә yüksәk nüfuza malik proqram girişçıxış әmәliyyatlarını başa çatmasını göstәrdiyi
vaxt paketin başqa proqramı icra edilir?

Hancı bәnd әmәliyyat sisteminin sәviyyәsindәn asılı olmayaraq FKnın iş rejimi deyil?

Vaxt bölgüsü rejiminin xüsusiyyәtlәri hansı bәnddә verilmişdir?

Vaxt bölgüsü rejiminin xüsusiyyәtlәri hansı bәnddә verilmişdir

kataloq
әmәliyyat sisteminin dialoqa dәvәti;
yol
fayllar sistemi;•
müraciәt

başqa kataloqa daxil olan kataloq;
diskdә yerlәşmә yerini qöstәrәn fayllar mündәricatı;
Cari maşın vaxtında istifadәçinin işinin reallaşdıqı kataloq;
verilmiş anda istifadәçinin әlaqәdә olmadığı kataloq;•
alt kataloqa malik olan kataloq;

heç biri düz deyil.
faylın adını vә tipini qöstәrәn sahәlәrdә ulduz vә ya sual işarәsi olan xüsusi forma.
verilәnlәrin yazılması vә oxunması üçün yaddaş vә orada yerlәşәn faylla әlaqә qurulması prosesi (prosedurası);
әmәliyyat sisteminin diskdә fayl vә kataloqların yerlәşdirilmәsini vә onlara müraciәti idarә edәn hissәsi;•
Diskdә yerlәşmә yerini qöstәrәn fayllar mündaricatı;

heç biri düz deyil.
Diskdә yerlәşmә yerini qöstәrәn fayllar mündaricatı;
verilәnlәrin yazılması vә oxunması üçün yaddaş vә orada yerlәşәn faylla әlaqә qurulması prosesi (prosedurası);
faylın adını vә tipini qöstәrәn sahәlәrdә ulduz vә ya sual işarәsi olan xüsusi forma.•
әmәliyyat sisteminin diskdә fayl vә kataloqların yerlәşdirilmәsini vә onlara müraciәti idarә edәn hissәsi;

real vaxt rejimindә.
dialoq rejimindә;
paketlә iş rejimindә;
paketlә multiproqramlaşdırma rejimindә;•
vaxt bölğüsü rejimindә;

real vaxt rejimi
multiproqramlaşdırma rejimi;
paket rejimi;
dialoq rejimi;•
vaxt bölgüsü rejimi;

tәsadüfi daxil olan siqnallara sistemin reaksiyasını tәmin edir;
paketin proqramları nüfuza әsasәn növbә ilә icra edilir;
maşın kodunda olan proqramlar paket fayllarında növbә ilә icra edilir;
bir neçә istifadәçi eyni zamanda hesablama sisteminә müraciәt etmәk imkanına malik olur;•
Yüksәk nüfuzlu proqram girişçıxış әmәliyyatının başa çatmasını gözlәdiyi vaxt paketin başqa proqramı icra
edilir;

tәsadüfi daxil olan siqnallara sistemin reaksiyasını tәmin edir;
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Real vaxt rejiminin xüsusiyyәtlәri hansı bәnddә verilmişdir:

Multiproqramlaşdırma rejiminin xüsusiyyәtlәri hansı bәnddә verilmişdir?

Kompüterin paketlә iş rejiminin xüsusiyyәtlәri hansı bәnddә verilmişdir ?

Hansı iş rejimindә proqramların icrasının optimal planlaşdırılmasının әsas kriteriyası bir istifadәçiyә
xidmәtin minimum vaxtıdır ?

Hansı iş rejimindә hesablama sistemindә eyni zamanda bir neçә proqram icra edilir?

Hansı iş rejimindә bir neçә istifadәçi eyni zamanda hesablama sisteminә müraciәt etmәk imkanına malik
olur ?

paketin proqramları nüfuza әsasәn növbә ilә icra edilir;
maşın kodunda olan proqramlar paket fayllarında növbә ilә icra edilir;
proqramın icrasının optimal planlaşdırılmasının әsas kriteriyası bir istifadәçiyә xidmәtin minimum vaxtı hesab
edilir;

•
proqramın icrasının optimal planlaşdırılmasının әsas kriteriyası bir istifadәçiyә xidmәtin minimum vaxtı hesab
edilir;

hec bir cavab düz deyil.
maşın kodunda olan proqramlar paket fayylarında növbә ilә ardıcıl icra edilir;
hesablama sistemindә eyni zamanda bir neçә proqram icra edilir;
Sistemin tәsadüfi daxil olan siqnallara reaksiyası tәmin edilir;•
yüksәk nüfuzlu proqram girişçıxış әmәliyyatlarının başa çatmasını gözlәdiyi vaxt paketin başqa proqramı icra
edilir;

tәsadüfi daxil olan siqnallara sistemin reaksiyasını tәmin edir;
bir neçә istifadәçi eyni zamanda hesablama sisteminә müraciәt etmәk imkanına malik olur;
maşın kodunda olan proqramlar paket fayllarında növbә ilә icra edilir;
yüksәk nüfuzlu proqram girişçixiş әmәliyyatlarının başa çatmasını gözlәdiyi vaxt paketin başqa proqramı icra
edilir ki, bununla eyni zamanda bir neçә proqramın icrası tәmin edilir;

•
proqramın icrasının optimal planlaşdırılmasının әsas kriteriyası bir istifadәçiyә xidmәtin minimum vaxtı hesab
edilir;

tәsadüfi daxil olan siqnallara sistemin reaksiyasını tәmin edir;
Yüksәk nüfuza malik proqram girişçıxış әmәliyyatlarının başa çatmasını gözlәdiyi vaxt paketin başqa proqramı
icra edilir;
paketin proqramları nüfuza әsasәn növbә ilә icra edilir;
maşın kodunda olan proqramlar paket fayllarında növbә ilә ardıcıl icra edilir;•
bir neçә istifadәçi eyni zamanda hesablama sisteminә müraciәt etmәk imkanına malik olur;

real vaxt rejimindә.
vaxt bölğüsü rejimindә;•
paketlә iş rejimindә;
heç biri düz deyil;
dialoq rejimindә;

paketlә iş rejimindә;
real vaxt rejimindә.
vaxt bölğüsü rejimindә;
dialoq rejimindә;
paketlә multiproqramlaşdırma rejimindә;•

real vaxt rejimindә.
dialoq rejimindә;
vaxt bölğüsü rejimindә;•
paketlә iş rejimindә;
heç biri düz deyil;
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Hansı iş rejimi kompüterin tәsadüfü daxil olan siqnallara reaksiyasını tәmin edir?

Hancı iş rejimindә maşın kodunda olan proqramlar paket fayllarında ardıcıl növbә ilә icra edilir?

әgәr fayla müraciәt әmrindә bu yolda (marşrutda) yerlәşәn aşağı sәviyyәli bütün kataloqların adlarının
sadalandığı marşrut göstәrilmişdirsә, onda fayl harada yerlәşir?

әgәr fayla müraciәt әmrindә tәkcә onun tam adı gösәrilirsә, onda fayl harada yerlәşir?

Rezident әmrlәrinә xas olan reallaşma xüsusiyyәtlәri:

Rezident әmrlәrә xas olan xüsusiyyәt:

Reallaşma üsuluna qörә әmrlәrin tәsnifatı:

Kataloqun lәğvi әmri:

dialoq rejimi;
real vaxt rejimi;•
paketlә iş rejimi;
multiproqramlaşdırma rejimi;
vaxt bölğüsü rejimi;

dialoq rejimindә;
paket rejimindә;•
real vaxt rejimindә.
vaxt bölğüsü rejimindә;
paketlә multiproqramlaşdırma rejimindә;

aktiv kataloqda
aşağı sәviyyәlәrdәn birinin passiv kataloqunda.•
cari kataloqda
iyerarxik quruluşda cari kataloqun yerlәşmә yerinә nisbәtәn başqa budaqda olan passiv kataloqda.
yuxarı sәviyyәli passiv kataloqların birindә.

heç biri düz deyil.
cari kataloqda.•
aşağı sәviyyәlәrdәn birinin passiv kataloqunda.
iyerarxik quruluşda cari kataloqun yerlәşmә yerinә nisbәtәn başqa budaqda olan passiv kataloqda.
yuxarı sәviyyәli passiv kataloqların birindә

әmr daxil edildikdәn sonra icranin tәşkili proqram fayllarının icrasının adi prosedurasına uyğundur.
onlar com vә Exe tipli fayllar kimi reallaşdırılır:
ӘSin modulları diskdә yerlәşәn fayldan proqramın әmәli yaddaşa oxunmasını tәşkil edir;
әmrlәr prosessoru daxil edilәn әmrin quruluşunu tәhlil edir vә idarәni ӘSin diskә müraciәtini tәmin edәn başqa
modullara verir;
Әmәliyyat sistemi onun quruluşunu tәhlil edir vә sәhv olmadıqda onu icra edilmәk ücün әmәli yaddaşdan çağırır;•

onlar com vә Exe tipli fayllar kimi reallaşdırılır:
ӘSin modulları diskdә yerlәşәn fayldan proqramın әmәli yaddaşa oxunmasını tәşkil edir;
Әmrlәr prosessorunun bir hissәsi olduğu ücün belә әmrlәri dәyişmәk vә yenisini әlavә etmәk qeyri mümkündür;•
әmr daxil edildikdәn sonra icranin tәşkili proqram faylların icrasının adi prosedurasına uyğundur.
әmrlәr prosessoru daxil edilәn әmrin quruluşunu tәhlil edir vә idarәni ӘSin diskә müraciәtini tәmin edәn başqa
modullara verir;

kataloqlarla iş ücün, fayllarla iş ücün, disklәrlә iş ücün vә yaddaşin vә qurğuların idarә edilmәsi ücün;
rerident әmrlәr vә tranzit әmrlәr;•
kataloqlarla iş ücün vә fayllarla iş ücün;
disklәrlә iş ücün vә kataloqlarla iş ücün;
disklәrlә iş ücün, katalıqlarla iş ücün vә fayllarla iş ücün;
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330

331

332

Funksional tәyinatına qörә әmrlәrin tәsnifatı;

Tranzit әmrlәr vә ya xarici әmrlәr vә ya utilitlәr vә ya xidmәti әmrlәr:

Rezident әmrlәri vә ya daxili әmrlәr;

Klaviaturadan istifadәçi әmrlәrinin formalaşdırılma qaydası necә adlanır?

Com vә ya Exe tipli fayllar şәklindә reallaşan vә hәmişә diskdә istifadәçi sahәsindә yerlәşәn әmrlәri
necә adlandırırlar?

әmәliyyat sisteminin dialoqa dәvәti ilә başlayan ekran sәtri necә adlandırılır?

Path

MD
RD•
Type
CD
Dir

daxili әmrlәr, qurulmuş әmrlәr, xariçi әmrlәr, utilitlәr vә xidmәti әmrlәr
Kataloqlarla iş ücün, fayllarla iş ücün, disklәrlә iş ücün, yaddaşın vә qurquların idarә edilmәsi ücün, sistemin
konfiqurasiyası ücün vә s.

•
rezident әmrlәri vә tranzit әmrlәr;
daxili vә xarici әmrlәr.
qurulmuş vә xarici әmrlәr

Әmәliyyat sistemin dialoqa dәvәti ilә başlayan ekran sәtridir;
Com vә ya Exe tipli fayllar şәklindә reallaşan vә hәmişә diskdә istifadәçi sahәsindә yerlәşәn әmrlәrdir;•
klaviaturadan istifadәçi әmrlәrinin formalaşdırma qaydasıdır;
Әmәliyyat sistemindә istifadәçinin kompyuterlә әlaqә üsuludur;
Әmrlәr prosessoru tәrkibinә daxil olan vә әmәli yaddaşda yerlәşәn әmrlәrdir;

Әmrlәr prosessoru tәrkibinә daxil olan vә әmәli yaddaşda yerlәşәn әmrlәrdir;•
klaviaturadan istifadәçi әmrlәrinin formalaşdırma qaydasıdır;
Әmәliyyat sistemindә istifadәçinin kompyuterlә әlaqә üsuludur;
Әmәliyyat sistemin dialoqa dәvәti ilә daşlayan ekran sәtridir;
Com Exetipli fayllar şәklindә reallaşan vә hәmişә diskdә istifadәçi sahәsindә yerlәşәn әmrlәr;

әmrin prosedurası.
әmrlәr sәtri
rezident әmri
tranzit әmr
әmrin formatı•

rezident vә ya daxili vә qurulmuş әmrlәr
daxili vә ya qurulmuş әmrlәr;
tranzit әmrlәr vә ya xarici әmrlәr vә ya utilitlәr vә ya xidmәti әmrlәr;•
rezident vә ya daxili әmrlәr;
rezident vә ya qurulmuş әmrlәr;

әmrin formatı;
Әmrlәr sәtri;•
daxili әmr.
tranzit әmr
rezident әmri;

komfiqurasiya faylının әmridir;

•
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Rename

Copy

MS DәSin Del әmri;

Type:

Faylın silinmәsi әmri:

Tranzit әmrlәrә xas olan xüsusiyyәt:

Rezident әmrlәrinә xas olan reallaşma xüsusiyyәtlәri:

Avtoburaxıcı faylın әmridir;•
kataloqlarla iş әmridir;
disklәrlә iş әmridir;
fayllarla iş әmridir;

komfiqurasiya faylının әmridir;
fayllarla iş әmridir;•
kataloqlarla iş әmridir;
disklәrlә iş әmridir;
Avtoburaxıcı faylın әmridir;

kataloqlarla iş әmridir;
fayllarla iş әmridir;•
komfiqurasiya faylının әmridir;
Avtoburaxıcı faylın әmridir;
disklәrlә iş әmridir;

kataloqun silinmәsi әmridir;
faylın silinmәsi әmridir;•
seçilmiş mәtnin silinmәsi әmridir.
seçilmiş obyektin silinmәsi әmridir;
işarәnin silinmәsi әmridir;

kataloqa baxış әmridir.
faylın silinmәsi әmridir;
kataloqun yaradılması әmridir;
Mәtn faylına baxış әmridir;•
başqa kataloqa keçid әmridir;

MD
Del•
RD
Type
CD

onlar әmrlәr prosessorunun tәrkib hissәsidirlәr;
icra edilmәsi ücün xarici yaddaşa müraciәt edilmәsinә ehtiyac qalmır ki, bu da onun icra vaxtını әhәmiyyәtli
dәrәcәdә qısaldır;
Әmrlәr prosessoru idarәni ӘSin başqa modullarına verir ki, onlar da diskә müraciәt edilib, proqramın fayldan
әmәli yaddaşa oxunmasını tәşkil edir;

•
ӘSin yüklәnmәsi başa çatdıqdan sonra adәtәn әmәli yaddaşda yerlәşir;
әmrin quruluşu tәhlil edildikdәn sonra, sәhv aşkar edilmәdikdә icra edilmәk üçün әmәli yaddaşdan çaqirilir;

onlar com vә Exe tipli fayllar kimi reallaşdırılır:
icra edilmәk üçün xarici yaddaşa müraciәt edilmәsinә ehtiyac olmur ki, bu da onun icra faxtını әhәmiyyәti
dәrәcәdә qısaldır;

•
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Mәtn faylına baxış әmri;

Fayllarla iş әmirlәri:

Kataloqlarla iş әmirlәri:

CD:

MD:

Dir:

Yeni boş kataloqun yaradәlması әmri:

әmr daxil edildikdәn sonra icranin tәşkili proqram faylların icrasının adi prosedurasına uyğundur.
әmrlәr prosessoru daxil edilәn әmrin quruluşunu tәhlil edir vә idarәni ӘSin diskә müraciәtini tәmin edәn başqa
modullara verir;
ӘSin modulları diskdә yerlәşәn fayldan proqramın әmәli yaddaşa oxunmasını tәşkil edir;

CD
Type•
Dir
MD
RD

MD, RD, CD, Dir, Type
Type, Del, Copy, Rename•
Dir, MD, RD, CD
Dir, MD, RD, Type
MD, RD, CD, Type

MD, RD, CD, Dir,Type
Dir, MD, RD,CD•
Type, Del, Copy, Rename
Dir, MD, RD, Type
MD, RD, CD, Type

Yeni boş kataloqun yaradılması әmridir;
başqa kataloqa keçid әmridir;•
Kataloqun mәzmununun çap edilmәsi әmridir;
Kataloqa baxış әmridir;
kataloqun lәğv edilmәsi әmridir;

Kataloqa baxış әmridir;
Yeni boş kataloqun yaradılması әmridir;•
Kataloqun mәzmununun çap edilmәsi әmridir;
başqa kataloqa keçid әmridir;
kataloqun lәğv edilmәsi әmridir;

Kataloqa baxış әmridir;•
Yeni boş kataloqun yaradılması әmridir;
kataloqun lәğv edilmәsi әmridir;
başqa kataloqa keçid әmridir;
Kataloqun mәzmununun çap edilmәsi әmridir;

Type
RD
Dir
MD•
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İnformasiyanin sıxılması:

özü arxivdәn çıxan arxiv faylı

Hansı bәnd kompüterin işindә viruslar üçün xarakterik olan şübhәli tәsirlәrә aid deyil?

Arxiv faylı:

Arxivdәn cıxarma:

Faylda saxlanan informasiyanın, onun tәsvirindәki tәkrarlanmaların azaldılması vә bununla da
saxlanması üçün tәlәb olunan yaddaş hәcminin azalmasına sәbәb olan, çevrilmә prosesi:

CD

Tәrkibindә olan faylları arxivatorproqramdan istifadә etmәdәn sәrbәst şәkildә arxivdәn çıxarıb әvvәlki şәklә
salan icra olunan yüklәmә moduludur.
Faylda saxlanan informasiyanin, onun tәsvirindәki tәkrarlanmaların azaldılması vә bununla da saxlanması üçün
tәlәb olunan yaddas hәcminin azalmasına sәbәb olan çevirmә prosesidir;

•
özündә bir vә ya bir neçә sıxılmış vә ya sıxılmamış faylı vә onların adları, yaranma vә ya dәyişiklık tarıxi vә
vaxtını, hәcmini vә s.kimi xidmәti informasiyaları saxlayan xüsusi şәkildә tәşkil olunmuş fayldır
İlkin faylların sıxılmış vә ya sıxılmamış şәkildә arxiv faylına yerlәşdirilmәsidir
faylların arxivdәn çıxarılıb, arxivlәşmәzdәn әvvәlki şәklә salınması prosesidir

Faylda saxlanan informasiyanin, onun tәsvirindәki tәkrarlanmaların azaldılması vә bununla da saxlanması üçün
tәlәb olunan yaddaş hәcminin azalmasına sәbәb olan çevirmә prosesidir;n
Tәrkibindә olan faylları arxivatorproqramdan istifadә etmәdәn sәrbәst şәkildә arxivdәn çıxarıb әvvәlki şәklә
salan icra olunan yüklәmә moduludur.

•
özündә bir vә ya bir neçә sıxılmış vә ya sıxılmamış faylı vә onların adları, yaranma vә ya dәyişiklık tarıxi vә
vaxtını, hәcmini vә s.kimi xidmәti informasiyaları saxlayan xüsusi şәkildә tәşkil olunmuş fayldır
İlkin faylların sıxılmış vә ya sıxılmamış şәkildә arxiv faylına yerlәşdirilmәsidir
faylların arxivdәn çıxarılıb, arxivlәşmәzdәn әvvәlki şәklә salınması prosesidir

rezident proqramın yüklәnmәsi;
hamısı aiddir;•
com vә EXE tipli fayllarda dәyişikliklәrә cәhd;
faylın atributlarının dәyişdirilmәsi;
diskin yüklәmә bölmәsinә yazılış;

Tәrkibindә olan faylları arxivatorproqramdan istifadә etmәdәn sәrbәst şәkildә arxivdәn çıxarıb әvvәlki şәklә
salan icra olunan yüklәmә moduludur.
özündә bir vә ya bir neçә sәxılmış vә ya sıxılmamış faylı vә onların adları, yaranma vә ya dәyişiklık tarıxi vә
vaxtını, hәcmini vә s.kimi xidmәti informasiyaları saxlayan xüsusi şәkildә tәşkil olunmuş fayldır

•
Faylda saxlanan informasiyanin, onun tәsvirindәki tәkrarlanmaların azaldılması vә bununla da saxlanması üçün
tәlәb olunan yaddas hәcminin azalmasına sәbәb olan çevirmә prosesidir;
İlkin faylların sıxılmış vә ya sıxılmamış şәkildә arxiv faylına yerlәşdirilmәsidir
faylların arxivdәn çıxarılıb, arxivlәşmәzdәn әvvәlki şәklә salınması prosesidir

özündә bir vә ya bir neçә sıxılmış vә ya sıxılmamış faylı vә onların adları, yaranma vә ya dәyişiklık tarıxi vә
vaxtını, hәcmini vә s.kimi xidmәti informasiyaları saxlayan xüsusi şәkildә tәşkil olunmuş fayldır
faylların arxivdәn çıxarılıb, arxivlәşmәzdәn әvvәlki şәklә salınması prosesidir•
Tәrkibindә olan faylları arxivatorproqramdan istifadә etmәdәn sәrbәst şәkildә arxivdәn çıxarıb әvvәlki şәklә
salan icra olunan yüklәmә moduludur.
Faylda saxlanan informasiyanin, onun tәsvirindәki tәkrarlanmaların azaldılması vә bununla da saxlanması üçün
tәlәb olunan yaddaş hәcminin azalmasına sәbәb olan çevirmә prosesidir;
İlkin faylların sıxılmış vә ya sıxılmamış şәkildә arxiv faylına yerlәşdirilmәsidir

özü arxivdәn çıxarılan arxiv faylı.
arxiv faylı
arxivlәşdirmә
arxivdәn çıxarılma
informasiyaların sıxılması;•
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Faylların arxivdәn çıxarılıb, arxivә yerlәşmәzdәn әvvәlki şәklә salınması prosesi:

Hansı antiviruslar viruslar üçün xarakterik olan şübhәli tәsirlәrin müәyyәn edilmәsi üçün kiçik rezident
proqramlarından ibarәtdir?

Hansı antiviruslar kompüter virusa yoluxmazdan әvvәl proqramların, katoloqların vә diskin sistem
sahәlәrinin vәziyyәtini yadda saxlayır?

Alqoritmin xüsusiyyәtlәrinә qörә virusların tәsnifatı:

Virusların tәsirinә qörә tәsnifatı?

Yoluxma üsuluna qörә virusların tәsnifatı:

Mövcud olduğu mühitә qörә virusların tәsnifatı:

•
arxivlәşdirmә
özü arxivdәn çıxan arxiv faylı:
arxivdәn çıxarma•
arxiv faylı
informasiyanın sıxılması

proqram doktorlar vә faqlar;
proqram filtirlәr;•
proqram vaksinlәr vә immunizatorlar.
proqram detektorlar;
proqram müfәttişlәr;

proqram vaksinlәr vә immunizatorlar.
proqram müfәttişlәr•
proqram doktorlar vә faqlar;
proqram detektorlar;
proqram filtrlәr

şәbәkә, fayl, yüklәmә, faylyüklәmә;
qörünmәyәn, mutantlar, tәhlükәli, çoxtәhlükәli
qörünmәyәn, mutantlar, tәhlükәli, çoxtәhlükәli.
parazitik, replikatorlar, rezidentlәr, qeyrirezidentlәr;
parazitik, replikatorlar, qörünmәyәn, mutartlar, troyanlar;•

qörünmәyәn, mutantlar, troyanlar;
şәbәkә, parazitik, replikatorlar;
tәhlükәsiz, tәhlükәlı, çox tәhlükәli;•
fayl, yüklәmә, faylyüklәmә;
rezident, qeyrirezident;

qörünmәyәn, mutantlar, troyanlar.
rezident, qeyri rezident;•
şәbәkә, fayl, yüklәmә;
yüklәmә, faylyüklәmә;
parazitik, replikatorlar;

rezident,qeyri, rezident, şәbәkә, fayll;
Şәbәkә, fayl, yüklәmә, faylyüklәmә;•
yüklәmә, faylyüklәmә, mutantlar, troyanlar
şәbәkә, fayl, parazitik, replikatorlar;
fayl yüklәmә, tәhlükәli, çox tәhlükәli;
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UnErase utiliti menyusunun hansı elementi, faylların silinmәsi nәticәsindә itirilmiş faylların, diskin boş
sahәlәri hesab edilәn vә barәsindә sistem sahәlәrindә informasiya olmayan faylların axtarışı vә bәrpası
әmrlәrini saxlayır?

UnErase menyusunun hansı elementi fayl strukturu ilә yerdәyişmә , faylın qrupa daxil edilmәsi vә
çıxarılması vә onların müxtәlif rejimlәrdә bәrpası әmirlәrinә malikdir?

İnfo düymәsi ilә açılan bәrpa olunan fayl haqqında qısa informasiyaya hansı bәnd daxil deyil;

Silinmiş faylların bәrpasının hansı proqnozları ola bilәr;

Silinmiş fayllar haqqında fayl paneli hansı informasiyaları saxlıyır?

UnErase utilitinin menyusuna hansı әmrlәr daxildir?

RARin xidmәti funksiyalarından biri:

İnfo
Search•
File
Options
Quit

İnfo
File•
Search
Options
Quit

faylın atributları;
faylın vә kataloqun başlanğıc klasterinin nömrәsi:
faylın tutduğu klasterlәrin miqdarı;
bәrpa barәdә dәqiqlәşdirilmiş proqnoz;
bütün bәndlәr daxildir;•

File, Search, Options
Exsellent, good, average, poor•
Hec biri düz deyil.
Name, Size, Date
info, viewe, UnErase

File, Search, İnfo, viewe, UnErase.
Name, Size, Date, Time, Proqnosis;•
File, Search, Options, Quit;
Name, Size, File, Search;
İnfo; Viewe, Date, Time;

File, Search, Options, Quit, info, viewe.
File, Search, Options, Quit;•
Name, Size, Date, Time, Prognosis;
İnfo, Viewe, UnErase;
excellent, good, average, poor;

tamekranlı interaktiv interfeys vә adi әmrlәr sәtri interfeysi kimi iki rejimdә iş imkanı;
Zәdәlәnmiş arxivlәrin qismәt vә ya tam bәrpası imkanı;•
özüarxivdәn çıxan vә çoxcildli arxivlәrin yaradılması imkanı.
Yüksәk sıxılma dәrәcәsinә nail olmaq üçün solid yüksәk efektivli sıxma metodunun istifadәsi;
ZİP, ARY, LZH kimi başqa tip arxivlәrlә iş imkanı;
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RARin xidmәti funksiyalarından biri:

RAR arxivatorunun әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrindәn biri;

RAR arxivatorunun әsas fәrqlәndirici cәhәtlәrindәn biri;

özündә bir vә ya bir neçә sıxılmış vә ya sıxılmamış faylı vә onların adları, yaranma vә ya dәyişiklik
tarixi vә vaxtı, hәcmi vә s.kimi xidmәti informasiyaları saxlayan xüsusi şәkildә tәşkil olunmuş fayl:

Hansı antiviruslar konkret virus üçün xarakterik olan baytlar ardıcıllığının әmәli yadaşda vә fayllarda
axtarışı ilә işlәyir?

Moy kompüter:

Qovluq pәncәrәsi:

Yüksәk sıxılma dәrәcәsinә nail olmaq üçün solid yüksәk efektivli sıxma metodunun istifadәsisi;
tamekranlı interaktiv interfeys vә adi әmrlәr sәtri interfeysi kimi iki rejimdә iş imkanı;
fayl vә arxiv şәrhlәrinin әlavә edilmәsi imkanı;•
ZİP, ARY, LZH kimi başqa tip arxivlәrlә iş imkanı;
özüarxivdәn çıxan vә çoxcildli arxivlәrin yaradılması imkanı.

fayl vә arxiv şәrhlәrinin әlavә edilmәsi
Yüksәk sıxılma dәrәcәsinә nail olmaq üçün “solid” yüksәk effektivli sıxma metodunun istifadәsi•
arxivin yaradıcısı, arxivdә edilәn son dәyişikliklәrin tarixi vә vaxtı haqqında informasiyaların arxivә әlavә
edilmәsi imkanı.
arxivin dәyişikliklәrdәn mühafizәsi;
Zәdәlәnmiş arxivlәrin qismәn vә tam bәrpası imkanı;

arxivin yaradıcısı, arxivdә edilәn son dәyişikliklәrin tarixi vә vaxtı haqqında informasiyaların arxivә әlavә
edilmәsi imkanı
ZİP, ARY, LZH kimi başqa tip arxivlәrlә iş imkanı;•
fayl vә arxiv şәrhlәrinin әlavә edilmәsi
Zәdәlәnmiş arxivlәrin qismәn vә tam bәrpası imkanı;
arxivin dәyişikliklәrdәn mühafizәsi;

kataloq
arxiv faylı;•
informasiyanın sıxılması
arxivlәşdirmә
arxivdәn çıxarma;

proqram doktorlar vә faqlar;
proqram detektorlar;•
proqram filtrlәr
proqram vaksinlәr vә immunizatorlar.
proqram müfәttişlәr;

heç biri.
Kompüterin bütün obyektlәrinә vә diskavodlara müraciәt etmәyә imkan verәn znaçok.•
Obyektin әyani tәsviri olan vә onunla işlәyәrkәn obyektin özü ilә işlәmiş olduğumuz tәsәvvürünü yaradan
element;
windovsun başqa obyektinin qörünüş müxtәlifliyi olub, obyekti әks etdirmir, ancaq onu qöstәrir;
Windowsun başqa obyektlәrini vә eyni cür konteynerlәrini saxlayan konteyner;

Kompüterin bütün obyektlәrinә vә diskavodlara müraciәt etmәyә imkan verәn znaçok.
qovluğun açıq şәkildә tәqdim edilmәsi;•
Obyektin әyani tәsviri olan vә onunla işlәyәrkәn obyektin özü ilә işlәmiş olduğumuz tәsәvvürünü yaradan
element;
windovsun başqa obyektinin qörünüş müxtәlifliyi olub, obyekti әks etdirmir, ancaq onu qöstәrir;
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Qovluq:

birka:

Znaçok:

Qovluğun açıq şәkildә tәqdim edilmәsi:

İşci masa:

Kompüterrin bütün obyektlәrinә vә diskavodlara müraciәt etmәyә imkan verәn znaçok:

Windowsun başqa obyektlәrini vә eyni çür konteyneylәri saxlayan konteyner:

Windowsun başqa obyektlәrini vә eyni cür konteynerlәrini saxlayan konteyner;

Obyektin әyani tәsviri olan vә onunla işlәyәrkәn obyektin özü ilә işlәmiş olduğumuz tәsәvvürünü yaradan
element;
Windowsun başqa obyektlәrini vә eyni cür konteynerlәrini saxlayan konteyner;•
Kompüterin bütün obyektlәrinә vә diskavodlara müraciәt etmәyә imkan verәn znaçok.
Üzәrindә Windowsun idarәedici elementlәri yerlәşәn әsas windows elementi;
windovsun başqa obyektinin qörünüş müxtәlifliyi olub, obyekti әks etdirmir, ancaq onu qöstәrir;

Obyektin әyani tәsviri olan vә onunla işlәyәrkәn obyektin özü ilә işlәmiş olduğumuz tәsәvvürünü yaradan
element;
windovsun başqa obyektinin qörünüş müxtәlifliyi olub, obyekti әks etdirmir, ancaq onu qöstәrir;•
Kompüterin bütün obyektlәrinә vә diskavodlara müraciәt etmәyә imkan verәn znaçok.
Windowsun başqa obyektlәrini vә eyni cür konteynerlәrini saxlayan konteyner;
Üzәrindә Windowsun idarәedici elementlәri yerlәşәn әsas windows elementi;

Üzәrindә Windowsun idarәedici elementlәri yerlәşәn әsas windows elementi;
windovsun başqa obyektinin qörünüş müxtәlifliyi olub, obyekti әks etdirmir, ancaq onu qöstәrir;
Windowsun başqa obyektlәrini vә eyni cür konteynerlәrini saxlayan konteyner;
Kompüterin bütün obyektlәrinә vә diskavodlara müraciәt etmәyә imkan verәn znaçok.
Obyektin әyani tәsviri olan vә onunla işlәyәrkәn obyektin özü ilә işlәmiş olduğumuz tәsәvvürünü yaradan
element;

•

znaçok
qovluq pәncәrәsi;•
zәnbil
birka
qovluq;

Kompüterin bütün obyektlәrinә vә diskavodlara müraciәt etmәyә imkan verәn znaçok.
Üzәrindә Windowsun idarәedici elementlәri yerlәşәn әsas windows elementi;•
Obyektin әyani tәsviri olan vә onunla işlәyәrkәn obyektin özü ilә işlәmiş olduğumuz tәsәvvürünü yaradan
element;
windovsun başqa obyektinin qörünüş müxtәlifliyi olub, obyekti әks etdirmir, ancaq onu qöstәrir;
Windowsun başqa obyektlәrini vә eyni cür konteynerlәrini saxlayan konteyner;

birka
moy kompüter•
moy dokument
qovluq
işçi masa

birka
qovluq•
fayl
qovluq pәncәrәsi
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Windovsun başqa obyektinin qörünüş müxtәlifliyi olub, obyekti әks etdirmir, ancaq onu qöstәrir:

Obyektin әyani tәsviri olan vә onunla işlәyәrkәn, obyektin özü ilә işlәmiş olduğumuz tәsәvvürünü
yaradan element:

Üzәrindә windovsun idarәedici elementlәri yerlәşәn әsas windows obyekti:

İşçi masanın әsas elementlәri:

Windovsun obyektlәri:

Şәbәkә ilә requlyar işlәyәn son istifadәçilәr:

İstifadәçilәri әlavә edәn vә lәğv edәn, müraciәt hüququ verәn, bütün şәbәkәni yenilәşdirәn şәxs:

znaçok

znaçok
qovluq
birka•
qovluq pәncәrәsi
moy kompüter

Mәsәlәlәr paneli
Znaçok•
menyu
qovluq pәncәrәsi
qovluq

qovluq pәncәrәsi:
işçi masa;•
mәsәlәlәr paneli;
pusk düymәsi;
moy kompyüter;

başlıq, menyu sәtri, alәtlәr paneli.
moy dokument, moy kompüter, zәnbil, şәbәkә әhatәsi;•
proqramlar, sәnәdlәr, sazlama, axtarış.
mәsәlәlәr paneli, pusk düymәsi, indikasiya paneli, surәtli buraxılış düymәlәri;
moy dokument, moy kompüter, proqramlar, sәnәdlәr.

Pusk düymәsi, mәsәlәlәr paneli, indikasiya paneli, sürәtli buraxılış düymәsi, menyu vә alәtlәr paneli, menyu
bәndlәri;
İşçi masa, znaçok, birka, qovluq, qovluq pәncәrәsi, moy kompüter, zәnbil, fayllar;•
Moy kompyüter, zәnbil, şәbәkә әhatәsi, mәsәlәlәr paneli;
proqramlar, sәnәdlәr, sazlama, znaçok, qovluq
İşçi masa, znaçok, birka,moy kompüter,mәsәlәlәr paneli;

redaktorlar
şәbәkә operatorları;
administratorlar
işci stansiya istifadәçilәri;•
auditorlar

administrator•
işçi stansiya istifadәçilәri;
şәbәkә operatorları;
auditor,
redaktor
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Şәbәkәnin qәzasız fәaliyyәtinә cavabdeh olan vә bütün şәbәkәnin işini idarә edәn şәxs:

LOGIN

NetWare kataloqlar ağacının konteyneri:

NetWare disk әmәliyyat sistrni ücün ayrılmış bölmә daxilindә faylcerver bәrk diskinin fiziki sahәsi:

Auditor;

Şәbәkә operatorları:

İşçi stansiyaların istifadәçilәri:

Administrator

redaktor
şәbәkә operatorları;
işçi stansiya istifadәçilәri;
administrator•
auditor

DӘSin sistem fallarını saxlayan kataloqdur.
NetWare әmrlәrini vә şәbәkә supervizoru fayllarını saxlayır;
bütün istifadәçilәrin müraciәt etdiyi NetWare әmrlәrini saxlayır;
NetWare şәbәkәsindә qeydiyyatdan sonra istifadәçinin müraciәt edә bildiyi kataloqdur;•
bütün istifadәçilәrin elektron poçt kimi müraciәt etdiyi kataloqdur;

bütün istifadәçilәrin müraciәt edә bildiyi әmrlәri saxlayır.
kataloqlar ağacının әsas hissәlәrindәn biri olan vә iyerarxiyanın son sәviyyәsindә duran element;
kataloqlar ağacı iyerarxiyasının әn yuxarı sәviyyәsi;
kataloqlar ağacının istifadәçilәr, serverlәr, disk cildlәri vә s. kini elementlәri saxlayan budağı;•
şәbәkә supervizoru әmrlәrini vә fayllarını saxlaylr

konteyner
kataloq
yarpaq
cild•
fayl

şәbәkәyә istifadәçi әlavә vә lәğv edәn, müraciәt hüququ tәyin edәn, şәbәkәni yenilәşdirәn şәxsdir.
şәbәkәnin idarә rdilmәsi üzrә әlavә imkanlara nalik olan istifadәçidir;
şәbәkәdә requlyar işlәyәn son istifadәçidir
administratorun nәzarәti olmadan şәbәkә vә şәbәkәdә baş verәn hadisәlәr haqqında müxtәlif statistik informasiya
yığmaq hüqyqy olan istifadәçidir;

•
bütün şәbәkәnin qәzasız işinә cavabdeh olan vә şәbәkәnin işini idarә edәn istifadәçidir;

şәbәkәyә istifadәçi әlavә vә lәğv edәn, müraciәt hüququ tәyin edәn, şәbәkәni yenilәşdirәn şәxsdir;
bütün şәbәkәnin qәzasız işinә cavabdeh olan vә şәbәkәnin işini idarә edәn istifadәçilәr;
şәbәkәdә requlyar işlәyәn son istifadәçilәr
şәbәkәnin idarә edilmәsi üzrә әlavә imkanlara malik olan istifadәçidir;•
administratorun nәzarәti olmadan şәbәkә vә şәbәkәdә baş verәn hadisәlәr haqqında müxtәlif statistik informasiya
yığmaq hüqyqy olan istifadәçi;

şәbәkәyә istifadәçi әlavә vә lәğv edәn, müraciәt hüququ tәyin edәn, şәbәkәni yenilәşdirәn şәxs;
şәbәkәnin idarә edilmәsi üzrә әlavә imkanlara nalik olan istifadәçidir
bütün şәbәkәnin qәzasız işinә cavabdeh olan vә şәbәkәnin işini idarә edәn istifadәçilәr;
şәbәkәdә requlyar işlәyәn son istifadәçilәr;•
administratorun nәzarәti olmadan şәbәkә vә şәbәkәdә baş verәn hadisәlәr haqqında müxtәlif statistik informasiya
yığmaq hüqyqy olan istifadәçi;
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Administrator:

Administratorun nәzarәti olmadan şәbәkә vә şәbәkәdә baş verәn hadisәlәr haqqında müxtәlif statistik
informasiya yığan istifadәçi:

Şәbәkәnin vә şәbәkә çapı növbәsinin idarә edilmәsi üzrә әlavә imkanlara malik olan istifadәçi:

NetWarenin mühafizә strateqiyasının tәrkib hissәsi:

NetWare fayllar sisteminin SYSTEM kataloqunun tәyinatı;

NetWare fayllar sisteminin PUBLİC kataloqunun tәyinatı;

NetWare fayl sisteminin birinci cildindә hansı kataloqlar mövcud olur

şәbәkәnin texniki tәminatına cavabdeh olan şәxs
şәbәkәnin idarә rdilmәsi üzrә әlavә imkanlara malik olan istifadәçidir;
şәbәkәdә requlyar işlәyәn son istifadәçidir;
şәbәkәyә istifadәçi әlavә vә lәğv edәn, müraciәt hüququ tәyin edәn, şәbәkәni yenilәşdirәn şәxsdir;•
administratorun nәzarәti olmadan şәbәkә vә şәbәkәdә baş verәn hadisәlәr haqqında müxtәlif statistik informasiya
yığmaq hüqyqy olan istifadәçidir;

şәbәkәnin texniki tәminatına cavabdeh olan şәxs.
şәbәkәnin idarә edilmәsi üzrә әlavә imkanlara malik olan istifadәçidir;
şәbәkәdә requlyar işlәyәn son istifadәçidir
bütün şәbәkәnin qәzasız işinә cavabdeh olan vә şәbәkәnin işini idarә edәn istifadәçidir;•
administratorun nәzarәti olmadan şәbәkә vә şәbәkәdә baş verәn hadisәlәr haqqında müxtәlif statistik informasiya
yığmaq hüqyqy olan istifadәçi;

redaktor
administrator
işçi stansiya istifadәçilәri;
auditor•
şәbәkә operatoru;

redaktorlar
administratorlar
işçi stansiya istifadәçilәri
şәbәkә operatorları•
auditorlar

şәbәkәyә daxil olma vaxtına mәhdudiyyәtlәr vә fayl vә kataloqların atributlarınin kömәyilә mühafizә.
konkurent birlәşmәlәrin miqdarına mәhdudiyyәtlәr vә opekun hüquqları ilә nühafizә;
parolla mühafizә vә qeydiyyat adı ilә mühafizә;
istifadәçilәrә, kataloqlara vә fayllara qoyulan mәhdudiyyәtlәr;•
parolun şәhv daxil edilmә cәhdlәrinә mәhdudiyyәt vә vәrәsәlik hüquqları filtri ilә mühafizә;

DӘSin sistem fayllarını saxlayan kataloqdur.
şәbәkәdә qeydiyyatdan sonra müraciәt edilәn kataloqdur;
bütün istifadәçilәrin müraciәt etdiyi NetWare әmrlәrini saxlayır;
NetWare әmrlәrini vә şәbәkә supervizoru fayllarını saxlayır;•
bütün istifadәçilәrin elektron poçt kimi müraciәt etdiyi kataloqdur;

DӘSin sistem fayllarını saxlayan kataloqdur.
şәbәkәdә qeydiyyatdan sonra müraciәt edilәn kataloqdur;
NetWare әmrlәrini vә şәbәkә supervizoru fayllarını saxlayır;
bütün istifadәçilәrin müraciәt etdiyi NetWare әmrlәrini saxlayır;•
bütün istifadәçilәrin elektron poçt kimi müraciәt etdiyi kataloqdur;

MAİL
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İstifadәçi NetWare fayllar sisteminin birinci cildinin hansı kataloquna şәbәkәdә qeydiyyatdan sonra
müraciәt edә bilәr?

Fayllar sisteminin birinci cildinin hansı kataloqu bütün ictifadәçilәrin müraciәt edә bildiyi NetWare
әmrlәrini saxlayır?

әSin yüklәnmәsi zamanı yaradılan NetWare fayl sisteminin birinci cildi necә adlanır?

NetWare serveri neçә cildlә işlәyә bilәr?

NetWare kataloqlarının iyerarxiya ağacının әn yuxarı sәviyyәsi necә adlanır?

NetWare kataloqları ağacının әsas hissәlәrindәn biri olan, konteynerlәrin tәrkibinә daxil olan vә hәmişә
iyerarxiyanın son sәviyyәsindә duran element necә adlanır?

NetWare kataloqları ağacıında istifadәçi konteksti

PUBLIC
SYSTEM
hamsı düzdür•
LOGIN

SYS
PUBLİC
SYSTEM
LOGIN•
MAİL

SYS
LOGIN
SYSTEM
PUBLİC•
MAİL

MAİL
PUBLIC
SYSTEM
SYS•
LOGIN

94
60
80
64•
84

obyekt
yarpaq
konteyner
kök•
cild

obyekt
konteyner
kök
yarpaq•
cild

bütün istifadәçilәrin müraciәt edә bildiyi әmrlәri saxlayır.
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NetWare kataloqları ağacı istifadәçisinin yerlәşdiyi konteynerlәr siyahısı necә adlanlr?

Tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dilinә qoyulan tәlәblәrdәn biri.

Translyatorun girişinә verilәn proqram necә adlanır ?

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

kataloqlar ağacı iyerarxiyasının әn yuxarı sәviyyәsi;
kataloqlar ağacının istifadәçilәr, serverlәr, disk cildlәri vә s. kimi elementlәri saxlayan budağı;
onun yerlәşdiyi budaqdakı konteynerlәr siyahısı;•
kataloqlar ağacının әsas hissәlәrindәn biri olan vә iyerarxiyanın son sәviyyәsindә duran element;

yol
yarpaqlar siyahısı
konteynerlәr siyahısı
istifadәçi konteksti•
marşrut

mürәkkәb olmalıdır
sadә olmalıdır•
tәbii dillә üst üstә düşmәlidir
çox mürәkkәb olmamalıdır
yaxşı yadda qalmalıdır

başlanğıc modul
yüklәnmә modulu
obyekt modul
proqram modulu
ilkin modul•

generatorlar•
redaktorlar
preprosessorlar
addımlı kompilyator
interpretator

interpretator
preprosessorlar
redaktorlar
makroassemblerlәr•
addımlı kompilyator

redaktorlar
assemblerlәr•
interpretator
addımlı kompilyator
preprosessorlar

redaktorlar
kompilyatorlar•
interpretator
addımlı kompilyator
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Hansı translyator interpretator adlanır ?

Hansı translyator kompilyator adlanır ?

İş reliminә görә translyatorlar hansı qruplara bölünürlәr ?

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorlar hansı qruplara bölünürlәr ?

Hansı proqram translyator adlanır ?

Translyatorun çıxışında alınan proqram necә adlanır ?

Windows pәncәrәsinin tipi :

İndikasiya panelinin yerlәşmә yeri.

preprosessorlar

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

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

interpretatorlar, assemblerlәr
preprosessorlar, interpretatorlar
redaktorlar, interpretatorlar
kompilyatorlar, intrpretatorlar•
addımlı kompilyatorlar, kompilyatorlar

assemblerlәr, makroassemblerlәr, generatorlar, interpretatorlar
assemblerlәr, makroassemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar•
assemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar, interpretatorlar
makroassemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar, interpretatorlar
kompilyatorlar, generatorlar, assemblerlәr, redaktorlar

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

ilkin modul
yüklәnmә modulu
obyekt modul•
başlanğıc modul
proqram modulu

qovluq pәncәrәsi;
arayış sisteminin pәncәrәsi;
әlavәlәrin pәncәrәsi;
dialoq pәncәrәsi;
hamısı•
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Hansı artıqdır ?

Manipulyatorun sağ düymәsi ilә mәsәlәlәr paneli üzәrindә qeyd etmәklә açılan menyu:

Pәncәrә başlığın sol küncündә manipulyatorun sol düymәsi ilә qeyd etdikdә açılan menyu:

Manipulyatorun sağ düymәsi ilә ixtiyarı obyekt üzәrindә qeyd etmәklә açılan menyu:

Mәsәlәlәr panelinin konteks menyusu:

Windows pәncәrәsinin menyu sәtrinin tәrkibinә daxil olan bәnd;

Windows pәncәrәsinin idarәedici elementi:

kontekst menyu;
mәsәlәlәr paneli;•
pәncәrә menyusu;
işçi masa.
baş menyu;

pәncәrә menyusu;•
pusk düymәsi;
sürәtli buraxılış düymәsi;
açılmış pәncәrә vә әlavәlәrin düymәlәri;
indikasiya paneli.

hec biri düz deyil.
baş menyu;
indikasiya paneli;
pәncәrә menyusu;
mәsәlәlәr panelinin kontekst menyusu;•

heç biri düz deyil.
mәsәlәlәr panelinin kontekst menyusu;
pәncәrә menyusu;•
baş menyu;
kontekst menyu;

baş menyu
konekst menyu•
heç biri düz deyil.
mәsәlәlәr panelinin kontekst menyusu.
pәncәrә menyusu

hec biri düz deyil.
mәsәlәlәr paneli üzәrindә manipulyatorun sağ düymәsi ilә qeyd etdikdә açılan menyu;•
manipulyatorun sağ düymәsi ilә ixtiyarı obyektin üzәrindә qeyd etmәklә açilan menyu;
pәncәrә başlığının sol küncündә qeyd etmәklә açılan menyu;
Pusk düymәsi üzәrindә qeyd etmәklә açilan menyu;

spravka (arayiş).
bütün bәndlәr;•
fayl
pravka (düzәliş);
vid ( görünüş);

başlıq sәtri;
bütün bәndlәr;•
pәncәrә menyusunu açan sistem znaçoku.
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Windows pәncәrәsinin idarәedici elementi:

Windows pәncәrәsinin idarәedici elementi:

Windows pәncәrәsinin idarәedici elementi:

Windows pәncәrәsinin idarәedici elementi:

Windows pәncәrәsinin idarәedici elementi:

Windows pәncәrәsinin idarәedici elementi:

Maşınoriyentasiyalı dillәrin birinci sәviyyәsinә hansı dillәri aid edirlәr ?

pәncәrә ölçüsünü idarә edәn düymәlәr;
pәncәrә ramkası;

pusk düymәsi;
vәziyyәt sәtri;•
bütün bәndlәr.
indikasiya paneli;
açılmış Windows әlavәlәrinin düymәlәri;

baş menyu;
indikasiya paneli;
mәsәlәlәr paneli;
firlatma zolaqları;•
pusk düymәsi;

sürәtli buraxılış düymәsi.
alәtlәr paneli;•
mәsәlәlәr paneli;
pusk düymәsi;
indikasiya paneli;

pusk düymәsi.
indikasiya paneli;
menyu sәtri;•
açıq pәncәrәlәrin vә әlavәlәrin düymәlәri;
işçi masa;

pusk düymәsi;
sistem znaçoku;•
işçi masa;
mәsәlәlәr paneli;
sürәtli buraxılış düymәsi;

baş menyu.
başlıq sәtri;•
mәsәlәlәr paneli;
pusk düymәsi;
indikasiya

makrodillәri
simvolik kodlaşdırma dillәrini•
makroassemblerlәri
assemblerlәri
problemoriyentasiyalı dillәri
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Maşınoriyentasiyalı dillәri neçә sәviyyәyә bölünürlәr ?

Maşından asılı dillәr neçә qrupa bölünürlәr ?

Maşınoriyentasiyalı dillәri daha necә adlandırırlar ?

Maşından asılı dillәr hansı qruplara bölünürlәr ?

Maşından asılılıq dәrәcәsinә görә dillәr hansı qruplara bölünürlәr ?

Maşından asılılıq dәrәcәsinә görә aparılan tәsnifatda dillәr neçә qrupa bölünürlәr ?

Hansı dillәr proqramlaşdırma dillәri adlanırlar ?

Ümumiyyәtlә dillәr neçә qrupa bölünürlәr ?

altı
iki•
dörd
üç
beş

beş
dörd
iki•
üç
altı

makrodillәr
avtokodlar•
mnemokodlar
assemblerlәr
makroassemblerlәr

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

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

altı
üç
dörd
iki•
beş

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

altı
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Sistem proqramlaşdırmasında dil dedikdә nә başa düşülür ?

Sistem proqramlaşdırılmasının aktual problemlәrindәn biri 

Makrodillәrin simvolik kodlaşdırma dillәrindәn әsas fәrqi nәdir ?

Simvolik kodlaşdırma dillәrini daha necә adlandırırlar ?

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

Problemoriyentasiyalı dillәrin әsas xüsusiyyәti nәdir ?

Problemoriyentasiyalı dillәr nә mәqsәdlә yaradılırlar ?

üç
dörd
iki•
beş

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

•
problemoriyentasiyalı dillәr

yeni proqramlaşdırma dillәrinin yaradılması
tәtbiqi proqram tәminatının yeni elementlәrinin yaradılması
yeni әmәliyyat sistemlәrinin yaradılması
problemoriyentasiyalı proqram tәminatının hazırlanmasının sәnaye texnologiyasının yaradılması•
müasir problemoriyentasiyalı sistemlәrin yaradılması

makrodillәr istifadә üçün daha әlverişlidir
makrodil maşın әmri ilә yanaşı maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan mikroәmrlәrdәn istifadә etmәyә imkan verir
makrodil maşın әmri ilә yanaşı maşın dilindә birbaşa analoqu olmayan makroәmrlәrdәn istifadә etmәyә imkan
verir

•
bu iki dil qrupunun arasında heç bir fәrq yoxdur
simvolik kodlaşdırma dillәri istifadә üçün daha әlverişlidir

süni dil
makrodil
makrokod
mnemokod•
mnemodil

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

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

ekspert sistemlәrin giriş dili kimi yaradılırlar
yalnız tәtbiqi proqramlar paketlәrinin giriş dili kimi yaradılırlar
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Hansı dil metadil adlanır ?

Dilin semantikasını nә tәşkil edir ?

Makroәmrlәrdәn istifadә zamanı proqramın hәcmi necә dәyişir ?

Alqoritmik dil hәm dә proqramlaşdırma dili hesab olunurmu ?

Proseduroriyentasiyalı dildә yazılmış proqram konkret maşından asılıdırmı ?

Proseduroriyentasiyalı dillәri daha necә adlandırırlar ?

Maşından asılı olmayan dillәr hansı qruplara bölünürlәr ?

süni intellekt sahәsindә istifadә üçün yaradılırlar
problemoriyentasiyalı sistemlәrin giriş dili kimi yaradılırlar•
informasiyaaxtarış sistemlәrin giriş dili kimi yaradılırlar

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

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

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

әgәr alqoritmik dildә yazılmış proqramın hәcmi kifayәt qәdәr böyükdürsә, bәli
xeyir
bәli
әgәr alqoritmik dildә yazılmış proqram bilavasitә maşına daxil edilib hazır işçi proqrama çevrilә bilmәk üçün
yararlıdırsa, onda bәli

•
әgәr alqoritmik dildә yazılmış proqram assembler dilinә translyasiya oluna bilirsә, bәli

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

simvolik dillәr
çoxmәqsәdli dillәr
süni dillәr
alqoritmik dillәr•
birmәqsәdli dillәr

proseduroriyentasiyalı dillәr, süni dillәr dillәr
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dillәri, süni dillәr
simvolik kodlaşdırma dillәri, maşınoriyentasiyalı dillәr
proseduroriyentasiyalı dillәr, problemoriyentasiyalı dillәr•
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Maşından asılı olmayan dillәr neçә qrupa bölünürlәr ?

Translyasiya zamanı hәr bir makroәmr nә ilә әvәz olunur ?

Dilin sintaksisinin şәrhi üçün istifadә olunan dil necә adlanır ?

Hansı translyator interpretator adlanır ?

Hansı translyator kompilyator adlanır ?

Nә zaman qrammatika tanıyan adlanır ?

Nә zaman qrammatika әmәlә gәtirәn adlanır ?

Sintaktik metadil daha necә adlanır ?

problemoriyentasiyalı dillәr, maşınoriyentasiyalı dillәr

altı
üç
dörd
iki•
beş

әmrin daxili kodu ilә
maşın әmrlәri qrupu ilә•
simvolik kodla
әmrin aralıq kodu ilә
maşın әmri ilә

simvolik dil
metadil
semantik metadil
sintaktik metadil•
assembler

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

problemorintasiyalı dildә yazılmış proqramı maşın dilinә çevirәn proqrama
hәr hansı bir giriş dilindә yazılmış ixtiyari mәtni assembler dilinә çevirәn proqrama
proqramın translyasiyası vә yerinә yetmәsi proseslәri arasında zaman fasilәsi olmayan translyatora
proqramın translyasiyası vә yerinә yetmәsi proseslәri arasında zaman fasilәsinin olması imkanı olan translyatora•
proseduroriyentasiyalı dildә yazılmış proqramı maşın dilinә çevirәn proqrama

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

dilin sintaksisinin qaydalarının sayı düzgün cümlә qurmaq üçün kifayәt qәdәrdirsә
dilin “düzgünlüyünü” müәyyәn edәn proseduru şәrh edirsә
dilin sintaksisinin qaydaları cümlәnin baş üzvlәrinin cümlәdә yerini dәqiq müәyyәn edirsә
dilin sintaksisinin qaydaları düzgün cümlәlәrin qurulması prosedurunu şәrh edirsә•
dilin sintaksisinin qaydaları cümlәnin ikinci dәrәcәli üzvlәrinin cümlәdә yerini dәqiq müәyyәn edirsә
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İş reliminә görә translyatorlar hansı qruplara bölünürlәr ?

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorlar hansı qruplara bölünürlәr ?

Dilin qrammatikası nәyә deyilir ?

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

Generatorun giriş dili hansıdır ?

Makrossemblerin giriş dili hansıdır ?

Assemblerin giriş dili hansıdır ?

simvolik dil
metadil
metasemantik dil
metasintaktik dil•
assembler

redaktorlar, interpretatorlar
addımlı kompilyatorlar, kompilyatorlar
interpretatorlar, assemblerlәr
kompilyatorlar, intrpretatorlar•
preprosessorlar, interpretatorlar

assemblerlәr, makroassemblerlәr, generatorlar, interpretatorlar
makroassemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar, interpretatorlar
assemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar, interpretatorlar
assemblerlәr, makroassemblerlәr, kompilyatorlar, generatorlar•
kompilyatorlar, generatorlar, assemblerlәr, redaktorlar

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

üçbucaqlarla
romblarla
ovallarla
düzbucaqlılarla•
paralelqramlarla

proqramlaşdırma dili
simvolik kodlaşdırma dili
makrokod
problemoriyentasiyalı dil•
proseduroriyentasiyalı dil

yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dili
simvolik kodlaşdırma dili
makrokod
makrodil•
avtokod

makrokod
yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dili
avtokod
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Yüksәk sәviyyәli proqramlaşdırma dilindә yazılmış proqramın әmәliyyar sisteminin idarәsi altında
yerinә yetmәsi ardıcıllığı hansı bәnddә verilmişdir ?

İxtiyari dilin cümlәlәri nәyә әsasәn qurulur ?

Translyatorun çıxışında alınan proqram necә adlanır ?

Translyatorun girişinә verilәn proqram necә adlanır ?

Maşınoriyentasiyalı dillәrin ikinci sәviyyәsinә hansı dillәri aid edirlәr ?

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

Dialoq dillәr әsasәn hansı sistemlәrdә istifadә olunurlar ?

simvolik kodlaşdırma dili
mnemokod•

ilkin modul, translyator, obyekt modul, әlaqә redaktoru, supervizor, nüvә, yüklәyici, yerinә yetmә
ilkin modul, assembler, obyekt modul, әlaqә redaktoru, yüklәnmә modulu, yüklәyici, yerinә yetmә
ilkin modul, translyator, assembler, әlaqә redaktoru, yüklәnmә modulu, yüklәyici, yerinә yetmә
ilkin modul, translyator, obyekt modul, әlaqә redaktoru, yüklәnmә modulu, yüklәyici, yerinә yetmә•
ilkin modul, translyator, obyekt modul, supervizor, yüklәnmә modulu, yüklәyici, yerinә yetmә

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

yüklәnmә modulu
proqram modulu
başlanğıc modul
obyekt modul•
ilkin modul

yüklәnmә modulu
proqram modulu
başlanğıc modul
ilkin modul•
obyekt modul

simvolik kodlaşdırma dillәrinis
makroassemblerlәri
assemblerlәri
makrodillәri•
problemoriyentasiyalı dillәri

simvolik dil
çoxmәqsәdli dil
çıxış dili
giriş dili•
birmәqsәdli dil

ekspert sistemlәrindә
çoxprosessorlu sistemlәrdә
real vaxtlı sistemlәrdә
vaxt bölgülü sistemlәrdә•



22.12.2016

69/71

483

484

485

486

487

488

489

490

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

ASCİİ kodları cәdvәlindә hansı simvolların ekranda tәsvirlәri yoxdur ?

ASCİİ kodları ümumiyyәtlә neçә simvolun kodundan ibarәtdir ?

ASCİİ kodlarının ümumi standartında neçә simvolun kodu vardır ?

Proqramlaşdırma dillәrinin sintaktik konstruksiyalarının şәrhinin formal metodlarından biri belә adlanır

Terminal simvollar N. Virtin sintaktik diaqramlarında hansı iqurla göstәrilirlәr ?

ASCİİ nәdir ?

Dilin sintaksisi nәdir ?

informasiyaaxtarış sistemlәrindә

әlifbanın simvolları
simvolik kodlar
qeyri terminal simvollar
terminal simvollar•
sintaksisin qaydaları

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

1024
64
128
256•
512

1024
512
256
128•
64

BRF
BMF
BTF
BNF•
BKF

ovallarla•
paralelqramlarla
düzbucaqlılarla
romblarla
üçbucaqlarla

informasiya mübadilәsi üçün milli kod
informasiya mübadilәsi üçün kodlar cәdvәli
informasiya mübadilәsi üçün milli kodlar cәdvәli
informasiya mübadilәsi üçün Amerika Standart Kodu•
informasiya mübadilәsi üçün universal kod
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İxtiyari dilin leksikası nәlәrdәn ibarәtdir ?

Kompilyatorun giriş dili hansıdır ?

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

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

Proqramlaşdırma dillәrinin sintaktik konstruksiyalarının şәrhinin formal metodlarından biri belә adlanır

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

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

proqramlaşdırma dili
simvolik kodlaşdırma dili
makrokod
proseduroriyentasiyalı dil•
problemoriyentasiyalı dil

redaktorlar
addımlı kompilyator
interpretator
generatorlar•
preprosessorlar

redaktorlar
addımlı kompilyator
interpretator
makroassemblerlәr•
preprosessorlar

redaktorlar
addımlı kompilyator
interpretator
kompilyatorlar•
preprosessorlar

Blez Paskal
Con Bekus
Piter Naura
Niklaus Virt•
Bernulli

qeyri terminallar
semantik diaqramlar
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Virtin sintaktik diaqramlarında düzbucaqlıların içәrisindә yazılan simvollar necә adlanırlar ?

Giriş dilinin sәviyyәsinә görә translyatorların belә tipi var.

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

metadiaqram
sintaktik diaqramlar•
terminallar

әlifbanın simvolları
simvolik kodlar
terminal simvollar
qeyri terminal simvollar•
sintaksisin qaydaları

redaktorlar
addımlı kompilyator
interpretator
assemblerlәr•
preprosessorlar

altı
beş
iki•
dörd
üç


