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1623y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1623Y Verilәnlәrin strukturu vә verilәnlәr bazası sistemlәri1

dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr

birbaşa müraciәt cәdvәllәri

yazıların açarın rәqәm kodunun artması üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr.

qaydasız cәdvәllәr

әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin
edәn, tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәri necә adlanır?

Hansı qaydaya salınmış cәdvәllәrdә yazıların axtarışı üçün “ardıcıl baxış” üsulu istifadә edilir?

Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, dolubdaşan yazılar üçün ayrı cәdvәlin açıldığı birbaşa müraciәt
cәdvәllәrdir.

•
“k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının
mә`lum vә mövcud olduğu cәdvәllәrdir.
Yaziların açarın rәqәm kodunun artması üzrә vә ya yazılara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadә edilәn cәdvәllәrdir.

yazıların axtarışı üçün “ardıcıl baxış” üsulu istifadә edildiyi qaydaya salınmış cәdvәllәrdir.
“k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının
mә`lum vә mövcud olduğu cәdvәllәrdir.

•
Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
Yaziların açarın rәqәm kodunun artması üzrә vә ya yazılara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadә edilәn cәdvәllәrdir.

әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin edәn,
tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәridir.
yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadә edilәn qaydalı cәdvәllәrdir.•
“k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının
mә`lum vә mövcud olduğu cәdvәllәrdir.
Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadә edilәn cәdvәllәrdir.

әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin edәn,
tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәridir.
Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.•
“k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının
mә`lum vә mövcud olduğu cәdvәllәrdir.
Yaziların açarın rәqәm kodunun artması üzrә vә ya yazılara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadә edilәn cәdvәllәrdir.

dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr
tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr•
birbaşa müraciәt cәdvәllәri
qaydalı cәdvәllәr
qaydasız cәdvәllәr

dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr
yazıların, onlara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdә.•
heç biri düz deyil.
yazıların açarın rәqәm kodunun azalması üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr.
tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr
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Yaziların açarın rәqәm kodunun artması üzrә vә ya yazılara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr necә
adlanır?

Cәdvәl hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?

Stek hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?

Massiv hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?

Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn vektor istifadә edilir?

Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn göstәriciyә malik vektor istifadә edilir?

tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr

yazıların, onlara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr:

dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr
qaydalı cәdvәllәr•
birbaşa müraciәt cәdvәllәri
qaydasız cәdvәllәr
tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr

iki göstәriciyә malik siyahı
vektor•
şәbәkә
göstәriciyә malik siyahı
göstәriciyә malik vektor

iki göstәriciyә malik siyahı
göstәriciyә malik vektor•
şәbәkә
göstәriciyә malik siyahı
vektor

iki göstәriciyә malik siyahı
vektor•
şәbәkә
göstәriciyә malik siyahı
göstәriciyә malik vektor

heç biri düz deyil.
cәdvәl•
stek
dinamik dәyişәn verilәnlәr
növbә

massiv
stek•
sәtir
dinamik dәyişәn verilәnlәr
növbә

Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin edәn,
tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәridir.

•
“k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının
mә`lum vә mövcud olduğu cәdvәllәrdir.
Yaziların açarın rәqәm kodunun artması üzrә vә ya yazılara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadә edilәn cәdvәllәrdir.
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qaydalı cәdvәllәr

әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, dolubdaşan yazılar üçün ayrı cәdvәlin açıldığı birbaşa
müraciәt cәdvәllәri necә adlanır?

“k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә
funksiyasının mә`lum vә mövcud olduğu cәdvәllәr necә adlanır?

Hansı cәdvәllәrdә yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadә edilir?

Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәr necә adlanır?

Növbә hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?

әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, dolubdaşan yazılar üçün ayrı cәdvәlin açıldığı birbaşa müraciәt
cәdvәllәrdir.
yazıların axtarışı üçün “ardıcıl baxış” üsulu istifadә edilәn qaydalı cәdvәllәrdir.•
“k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının
mә`lum vә mövcud olduğu cәdvәllәrdir.
Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin edәn,
tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәrdir.

әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, dolubdaşan yazılar üçün ayrı cәdvәlin açıldığı birbaşa müraciәt
cәdvәllәri necә adlanır?
Yaziların açarın rәqәm kodunun artması üzrә vә ya yazılara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.•
“k” açarına malik yazının “a” elementindә qarşılıqlı birqiymәtli әks edilmәsini tәmin edәn yerlәşmә funksiyasının
mә`lum vә mövcud olduğu cәdvәllәrdir.
Yazıların birbirinin dalınca, ara buraxmadan yerlәşdiyi cәdvәllәrdir.
әks olunduğu vektorun dolubdaşdığına görә, açarın saxlma ünvanına nisbәtәn bәrabәrölçülü әksini tәmin edәn,
tәsadüfi seçilmiş yerlәşmә funksiyasının istifadә edildiyi birbaşa müraciәt cәdvәllәri necә adlanır?

qaydasız cәdvәllәr
dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr•
birbaşa müraciәt cәdvәllәri
qaydalı cәdvәllәr
tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr

yazıların açarın rәqәm kodunun azalması üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr.
birbaşa müraciәt cәdvәllәri•
qaydasız cәdvәllәr
qaydalı cәdvәllәr
yazıların, onlara müraciәt tezliyi üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәrdә.

tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr
birbaşa müraciәt cәdvәllәri
qaydasız cәdvәllәr
dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr
yazıların açarın rәqәm kodunun artması üzrә yerlәşdiyi cәdvәllәr.•

dolubdaşma zәncirli cәdvәllәr
qaydasız cәdvәllәr•
birbaşa müraciәt cәdvәllәri
qaydalı cәdvәllәr
tәsadüfi yerdәyişmәli cәdvәllәr

vektor
iki göstәriciyә malik siyahı•
şәbәkә
göstәriciyә malik siyahı
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Dinamik dәyişәn verilәnlәr hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?

Sәtir hansı saxlama strukturunda әks olunur (saxlanır)?

Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn iki göstәriciyә malik dövrü siyahı istifadә edilir?

Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn vektor istifadә edilir?

hәr bir elementi başqa elementlәrә göstәriciyә malik olan bir neçә sahәdәn ibarәt olan siyahıdır.

maşının yaddaşında yanaşı yerlәşәn, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementlәri yığımıdır.

Siyahı – bu:

Hansı bәnddә ancaq saxlama strukturları göstәrilmişdir?

göstәriciyә malik vektor

iki göstәriciyә malik siyahı
göstәriciyә malik siyahı•
şәbәkә
vektor
göstәriciyә malik vektor

iki göstәriciyә malik siyahı
vektor•
şәbәkә
göstәriciyә malik siyahı
göstәriciyә malik vektor

massiv
növbә•
stek
dinamik dәyişәn verilәnlәr
sәtir

heç biri düz deyil.
massiv•
stek
dinamik dәyişәn verilәnlәr
növbә

massiv
şәbәkә•
Vektor
Siyahı
növbә

massiv
Vektor•
şәbәkә
Siyahı
növbә

heç biri düz deyil.
hәr biri iki sahәdәn ibarәt olan, biri verilәnin elementini vә ya göstәricini, digәri isә növbәti elementә göstricni
saxlayan elementlәr yığımıdır.

•
hәr bir elementi başqa elementlәrә göstәriciyә malik olan bir neçә sahәdәn ibarәt olan siyahıdır.
maşının yaddaşında yanaşı yerlәşәn, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementlәri yığımıdır.
hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımıdır.
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Әsas anlayışlar qovşaq, sәviyyә, göstәrici olan verilәnlәr strukturları:

İstiqamәtlәnmiş qraf:

Kök:

Cәdvәl:

Növbә:

Sәtir:

Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn siyahı istifadә edilir?

siyahı, massiv, cәdvәl, qovşaq
vektor, siyahı, şәbәkә•
növbә, stek, siyahı, şәbәkә
növbә, stek, qovşaq
vektor, siyahı, növbә

massiv, növbә, stek.
ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;•
növbә, stek, ağac;
növbә, stek;
növbә, stek, ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;

hәr biri әvvәl gәlәn vә sonra gәlәn elementә malik birölçülü, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır.
başqa qovşağa birdәn artıq göstәriciyә malik olması ilә ağacdan fәrqlәnәn verilәnlәr strukturudur;•
hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımıdır;
hәr biri verilәnlә yanaşı aşağı sәviyyәyә bir göstәriciyә malik olan qovşaqlar yığımından ibarәt olan verilәnlәr
strukturudur;
hәr biri ilә indeks adlanan tam әdәdin әlaqәlәndirildiyi elementlәr yığımıdır;

ağac strukturunun әn yuxarı sәviyyәsidir;•
ağac strukturunun әn aşağı sәviyyәsidir;
hәr biri әvvәl gәlәn vә sonra gәlәn elementә malik birölçülü, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır.
hәr biri ilә indeks adlanan tam әdәdin әlaqәlәndirildiyi elementlәr yığımıdır;
hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik elementlәr yığımıdır;

hәr biri ilә indeks adlanan tam әdәdlәrin әlaqәlәndirildiyi elementlәr yığımıdır.
hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımıdır;•
yeni elementlәrin birtәrәfdәn әlavә edilib digәr tәrәfdәn çıxarıldığı dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
yeni elementin hәm әlavә edilmәsi, hәm dә çıxarılması eyni tәrәfdәn reallaşdırılan dinamik dәyişkәn elementlәr
yığımıdır;
hәr biri özündәn әvvәl gәlәn vә özündәn sonra gәlәn elementә malik olan elementlәr yığımıdır;

yeni elementin әlavә edildiyi tәrәfdәn dә çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur.
yeni elementin hәmişә bir tәrәfә әlavә edildiyi vә digәr tәrәfdәn isә çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur;•
qaydaya salınmış dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
hәr biri özündәn әvvәl gәlәn vә özündәn sonra gәlәn elementә malik olan, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır;
hәr biri ilә indeks adlanan qaydaya salınmış tam әdәdlәrin әlaqlәndirildiyi elementlәr yiğimidir;

yeni elementin әlavә edildiyi tәrәfdәn dә çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur.
Birincidәn başqa hәr biri özündәn әvvәl olan elementә, sonuncudan başqa hәr biri isә özündәn sonra olan
elementә malik, qaydaya salınmış birölçülü elementlәr yığımıdır;

•
birölçülü, dinamik dәyişkәn, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır;
hәr biri ilә indeks adlanan tam әdәdlәrin әlqәlәndirildiyi elementlәr yığımıdır;
yeni elementin hәmişә bir tәrәfdәn әlavә edilib dıgәr tәrәfdәn çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur;
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Hansı verilәnlәri saxlamaq üçüçn vektor istifadә edilir?

hәr biri iki sahәdәn ibarәt olan, biri verilәnin elementini vә ya göstәricini, digәri isә növbәti elementә
göstricni saxlayan elementlәr yığımıdır.

Şәbәkә  bu:

Vektor – bu:

Hansı bәnddә ancaq verilәnlәr strukturları göstәrilmişdir?

Ancaq dinamik dәyişkәn verilәnlәr strukturları:

Yarpaq:

heç biri düz deyil.
dinamik dәyişәn verilәnlәr•
stek
sәtir
növbә

heç biri düz deyil.
sәtir•
stek
dinamik dәyişәn verilәnlәr
növbә

massiv
Siyahı•
şәbәkә
Vektor
növbә

heç biri düz deyil.
hәr bir elementi başqa elementlәrә göstәriciyә malik olan bir neçә sahәdәn ibarәt olan siyahıdır.•
maşının yaddaşında yanaşı yerlәşәn, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementlәri yığımıdır.
hәr biri iki sahәdәn ibarәt olan, biri verilәnin elementini vә ya göstәricini, digәri isә növbәti elementә göstricni
saxlayan elementlәr yığımıdır.
hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımıdır.

heç biri düz deyil.
maşının yaddaşında yanaşı yerlәşәn, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementlәri yığımıdır.•
hәr bir elementi başqa elementlәrә göstәriciyә malik olan bir neçә sahәdәn ibarәt olan siyahıdır.
hәr biri iki sahәdәn ibarәt olan, biri verilәnin elementini vә ya göstәricini, digәri isә növbәti elementә göstricni
saxlayan elementlәr yığımıdır.
hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımıdır.

növbә, stek, qovşaq, cәdvәl, ağac.
növbә, stek, qovşaq;
növbә, massiv, qovşaq;
növbә, stek, ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;•
növbә, stek, qovşaq, cәdvәl;

növbә, stek, ağac;
massiv, növbә, stek.
növbә, stek, ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;
növbә, stek;•
ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;

hәr biri әvvәl gәlәn vә sonra gәlәn elementә malik birölçülü, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır.
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Ağac:

Stek:

Massiv:

Başqa qovşağa birdәn artıq göstәriciyә malik olması ilә ağacdan fәrqlәnәn verilәnlәr strukturu necә
adlanır?

Ağac strukturunun әn aşağı sәviyyәsi necә adlanır?

Hәr biri verilәnlәrlә yanaşı aşağı sәviyyәyә doğru bir göstәricini saxlayan qovşaqlar yığımından ibarәt
olan verilәnlәr strukturası necә adlanır?

Yeni elementin әlavә edildiyi tәrәfdәn dә çıxarıldığı verilәnlәr strukturu necә adlanır?

hәr biri ilә indeks adlanan tam әdәdin әlaqәlәndirildiyi elementlәr yığımıdır;
ağac strukturunun әn yuxarı sәviyyәsidir;
hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik elementlәr yığımıdır;
ağac strukturunun әn aşağı sәviyyәsidir;•

hәr biri ilә indeks adlanan tam әdәdlәrin әlaqәlәndirildiyi elementlәr yığımıdır.
yeni elementin hәm әlavә edilmәsi, hәm dә çıxarılması eyni tәrәfdәn reallaşdırılan dinamik dәyişkәn elementlәr
yığımıdır;
yeni elementlәrin birtәrәfdәn әlavә edilib digәr tәrәfdәn çıxarıldığı dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
hәr biri verilәndәn әlavә aşağı sәviyyәyә bir göstәricini saxlayan qovşaqlar yığımından ibarәt olan verilәnlәr
strukturudur;

•
hәr biri özündәn әvvәl gәlәn vә özündәn sonra gәlәn elementә malik olan elementlәr yığımıdır;

qaydaya salınmış dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
hәr biri özündәn әvvәl gәlәn vә özündәn sonra gәlәn elementә malik olan, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır;
hәr biri ilә indeks adlanan qaydaya salınmış tam әdәdlәrin әlaqlәndirildiyi elementlәr yiğimidir;
yeni elementin hәmişә bir tәrәfdәn әlavә edilib digәr tәrәfdәn çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur;
Yeni elementin hәm әlavә edilmәsi, hәmdә çıxarılması eyni tәrәfdәn olan , birölçülü, dinamik dәyişkәn, qaydaya
salınmaş elementlәr yığımıdır:

•

yeni elementin әlavә edildiyi tәrәfdәn dә çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur.
hәr biri özündәn әvvәl gәlәn vә özündәn sonra gәlәn elementә malik olan, qaydaya salınmış elementlәr yığımıdır;
qaydaya salınmış dinamik dәyişkәn elementlәr yığımıdır;
hәr biri ilә indeks adlanan qaydaya salınmış tam әdәdlәrin әlaqlәndirildiyi elementlәr yiğimidir;•
yeni elementin hәmişә bir tәrәfdәn әlavә edilib digәr tәrәfdәn çıxarıldığı verilәnlәr strukturudur;

sәviyyә.
ağac
kök
istiqamәtlәnmış qraf•
qovşaq

sәviyyә
qovşaq.
budaq
kök
yarpaq•

stek.
ağac•
massiv
şәbәkә
sәtir
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Yeni elementin eyni tәrәfdәn әlavә edilibçıxarıldığı, birölçülü, dinamik dәyişkәn, qaydaya salınmış
elementlәr yığımı necә adlanır?

Hәr biri ilә indeks adlanan qaydaya salınmış tam әdәdlәrin әlaqәlәndirildiyi elementlәr yığımı necә
adlanır?

Verilәnlәrin nisbәtәn geniş yayılmış bütün strukturları hansı bәnddә әks etdirilmişdir?

Yazı:

Verilәnlәr?

Strukturanın әsas elementi necә adlanır?

Verilәnlәr çoxluğunun tәşkili necә adlanır?

massiv
stek•
yazı
növbә
sәtir

ağac.
stek•
sәtir
massiv
cәdvәl

cәdvәl.
massiv•
stek
növbә
sәtir

sәtir, massiv, cәdvәl.
sәtir, massiv, növbә, stek,cәdvәl, ağac, istiqamәtlәnmiş qraf;•
sәtir, massiv, növbә, stek, cәdvәl, yazı, ağac, istiqamәtlәnmiş qraf, sahә;
sәtir, massiv, növbә, stek, cәdvәl, yazı, sahә;
sәtir, massiv, növbә, stek, cәdvәl;

mәzmunmәnasına әhәmiyyәt vermәdәn baxılan işarәlәr yığımıdır;
sahәlәrdәn ibarәt olan quruluş elementidir;•
verilәnlәrin tәşkil olunmuş mәcmusudur;
elementlәr arasında münasibәtlәri müәyyәn edәn qaydadır;
verilәnlәrin әks etdirdiyi mәnadır;

verilәnlәrin tәşkil olunmuş mәcmusudur.
mәzmunmәnasına әhәmiyyәt vermәdәn baxılan ixtiyari işarәlәr yığımıdır;•
elementlәr arasında münasibәtlәri müәyyәn edәn qaydadır;
verilәnlәrin ifadә etdiyi mәnadır;
yazının müәyyәn mәnaya malik olan әn kiçik elementidir;

sәtir
yazı•
göstәrici
sahә
rekvizit

verilәnlәrin tәrkibi.

•
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Yaddaşdan qәnaәtli istifadәni, etibarlı saxlama vә verilmiş әlamәtә görә tәlәb edilәn verilәnlәrin tez
axtarışının tәmin edilmәsini proqramlaşdırmada necә adlandırılır?

Mәzmunmәnasını nәzәrә almadan baxılan ixtiyari işarәlәr ardıcıllıgı necә adlandırılır?

Ağac strukturunun әn yuxarı sәviyyәsi necә adlanır?

Hәr biri açar adlanan fәrqlәndirici әlamәtә malik olan elementlәr yığımı necә adlanır?

Yeni elementin hәmişә bir tәrәfdәn әlavә edilib, digәr tәrәfdәn çıxarıldığı verilәnlәr strukturu necә
adlanır?

Yeni elementin bir tәrәfdәn әlavә edilib, o biri tәrәfindәn çıxarıldığı, birölçülü, dinamik dәyışkәn,
qaydaya salınmış elementlәr yığımı necә adlanır?

Birinci vә axırıncıdan başqa hәr biri sonrakı vә әvvәlki elementә malik olan, qaydaya salınmış elementlәr
yığımı necә adlanır?

verilәnlәrin quruluşu (strukturası);•
verilәnlәr sahәsi;
verilәnlәr yazısı;
verilәnlәr sәtri;

proqram tәrtibi.
proqramistlәrin mәsәlәsi;•
informasiyanın alınması;
informasiya emalı;
verilәnlәrin emalı;

xәbәr çoxluğu.
verilәnlәr;•
xәbәr;
informasiya;
işarәlәr çoxluğu;

tәpә.
kök•
yarpaq
budaq
sәviyyә

ağac.
cәdvәl•
növbә
massiv
sәtir

istiqamәtlәnmiş qraf.
növbә•
yazı
massiv
cәdvәl

ağac.
massiv
sәtir
növbә•
cәdvәl



64

65

66

67

68

69

70

Sahә:

Verilәnlәrin quruluşu (strukturası):

Yazının müәyyәn mәzmunmәna kәsb edәn әn kiçik elementi necә adlanır?

Struktura nә ilә tәyin edilir?

Verilәnlәrin hansı xarakteristikası proqramlaşdırma istifadә edilir?

Verilәnlәrin ifadә etdiyi mәna mәlum olarsa, onda bu verilәn nәyi әks etdirir?

sәtir vә sütunların yerlәşmә ardıcıllığı ixtiyaridir – bu:

stek
vektor
növbә
sәtir•
massiv

elementlәr arasındakı münasıbәtlәri müәyyәn edәn qaydadır.
verilәnlәrin tәşkil olunmuş mәcmusudur;
mәzmunmәnasına әhәmiyyәt vermәdәn baxılan işarәlәr yığımıdır;
yazının müәyyәn mәzmunmәna kәsb edәn әn kiçik elementidir;•
verilәnlәrin әks etdirdiyi mәnadır;

mәzmunmәnasını әhәmiyyәt vermәdәn baxılan işarәlәr yığımıdır.
yazının müәyyәn mәnaya malik olan әn kiçik elementidir;
verilәnlәrin miqdar xarakteristikasıdır;
verilәnlәrin tәşkil olunmuş mәcmusudur.•
verilәnlәrin ifadә etdiyi mәnadır;

sәtir
yazı
bayt.
struktura
sahә•

emal edilәn verilәnlәrin mәnası ilә.
verilәnlәrin әks etdirdiyi informasiya ilә;
elementlәr arasında münasibәtlәri tәnzimlәyәn qaydalarla;•
informasiya emalı ilә;
yazıların miqdarı ilә;

praqmqtik.
mәna;
keyfiyyәt;
mәzmun;
miqdar;•

mәlumatı;
verilәnlәri;
işarәlәr yığımını.
xәbәri;
hәr hansı informasiyanı;•

doğru cavab yoxdur
relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir•
VBnin struktur elementidir
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Eyni sәtirlәr yoxdur – bu:

Hәr sütun unikal ada malikdir – bu:

Cәdvәlin hәr sütununun bütün elementlәri eynicinslidir

Cәdvılin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir – bu:

Verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli cәdvәl şәklindә tәsviri – bu:

Verilәnlәrin e`malı üçün münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının vә relyasiya hesablamalarının istifadә
mümkünlüyü – bu:

Verilәnlәrin strukturunun sadәliyi – bu:

verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir

doğru cavab yoxdur
relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir•
VBnin struktur elementidir
verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir

doğru cavab yoxdur
relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir•
VBnin struktur elementidir
verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir

doğru cavab yoxdur
relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir•
VBnin struktur elementidir
verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir

doğru cavab yoxdur
relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir•
VBnin struktur elementidir
verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır•
VBnin struktur elementidir
relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır•
VBnin struktur elementidir
relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir

doğru cavab yoxdur
verilәnlәrin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır•
VBnin struktur elementidir
relyasiya cәdvәlinin xüsusiyyәtidir
fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirinin tәrkib hissәsidir
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İkinci açar – bu:

Birinci açar – bu:

xarici açar – bu:

tәrtibi açar – bu:

açar sahә  bu:

Qovşaq – bu:

Kök – bu:

İstiqamәtlәnmiş qraf – bu:

doğru cavab yoxdur
qiymәti axtarış vә qruplaşdırma әlamәti rolunu oynayan sahәdir•
Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir
qiymәti yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahәdir
Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir

doğru cavab yoxdur
qiymәti yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahәdir•
Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
qiymәti axtarış vә qruplaşdırma әlamәti rolunu oynayan sahәdir
Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir

Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir•
Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir:
doğru cavab yoxdur
yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahәdir
Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir:

qruplaşdırma әlamıti rolunu oynayan sahәdir
Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir:•
Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir:
axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir

qruplaşdırma әlamıti rolunu oynayan sahәdir
Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir:•
Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir
Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir:
axtarış әlamәti rolunu oynayan sahәdir

verilәnlәrin relyasiya modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
hәr hansı obyekti tәsvir edәn verilәn atributlarının mәcmusudur•
hәr biri ilә qaydaya salınmış tam әdәdlәr yığımının әlaqәlәndirildiyi elementlәr mәcmusudur
iyerarxik ağacın başqa heç bir tәpәyә tabe olmayan tәpәsidir
verilәnlәrin şәbәkә modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur

verilәnlәrin relyasiya modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
iyerarxik ağacın başqa heç bir tәpәyә tabe olmayan tәpәsidir•
c) hәr biri ilә qaydaya salınmış tam әdәdlәr yığımının әlaqәlәndirildiyi elementlәr mәcmusudur
hәr hansı obyekti tәsvir edәn verilәn atributlarının mәcmusudur
verilәnlәrin şәbәkә modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur

verilәnlәrin relyasiya modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur

•
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Ağac – bu:

Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?

Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?

Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?

Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?

Aşağıdakıların hansı verilәnlәr modilini xarakterizә edir?

Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:

verilәnlәrin şәbәkә modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur•
hәr biri ilә qaydaya salınmış tam әdәdlәr yığımının әlaqәlәndirildiyi elementlәr mәcmusudur
hәr bir elementi özündәn әvvәlkiyә vә sonrakıya malik olan verilәnlәr quruluşudur
iyerarxik modelin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur

verilәnlәrin relyasiya modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur
iyerarxik modelin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur•
hәr biri ilә qaydaya salınmış tam әdәdlәr yığımının әlaqәlәndirildiyi elementlәr mәcmusudur
hәr bir elementi özündәn әvvәlkiyә vә sonrakıya malik olan verilәnlәr quruluşudur
verilәnlәrin şәbәkә modelinin әsaslandığı verilәnlәr quruluşudur

verilәnlәr modeli müәyyәn predmet sahәsinә aid olan vә ada malik olan strukturlaşdırılmış verilәnlәr mәcmusudur
verilәnlәr modeli verilәnlәrin strukturları vә onların emalı әmәliyyatlarının mәcmusudur•
verilәnlәr modeli sahәlәri konkret qiymәtә malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
verilәnlәr modeli mәntiqi әlaqәli sahәlәr mәcmusudur
verilınlır modeli eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur

verilәnlәr modeli müәyyәn predmet sahәsinә aid olan vә ada malik olan strukturlaşdırılmış verilәnlәr mәcmusudur
verilәnlәr modeli vasitәsilә predmet sahәsinin obyektlәri vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr tәqdim edilir•
verilәnlәr modeli sahәlәri konkret qiymәtә malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
verilәnlәr modeli mәntiqi әlaqәli sahәlәr mәcmusudur
verilınlır modeli eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur

verilәnlәr modeli müәyyәn predmet sahәsinә aid olan vә ada malik olan strukturlaşdırılmış verilәnlәr mәcmusudur
verilәnlәr modeli verilәnlәrin strukturlarının, bütövlük mәhdudiyyәtlәrinin vә verilәnlәrlә manipulyasiya
әmәliyyatlarının çoxluğundan ibarәtdir

•
verilәnlәr modeli sahәlәri konkret qiymәtә malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
verilәnlәr modeli mәntiqi әlaqәli sahәlәr mәcmusudur
verilınlır modeli eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur

verilәnlәr modeli müәyyәn predmet sahәsinә aid olan vә ada malik olan strukturlaşdırılmış verilәnlәr mәcmusudur
verilәnlәr modeli ixtiyari VBnin nüvәsidir•
verilәnlәr modeli sahәlәri konkret qiymәtә malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
verilәnlәr modeli mәntiqi әlaqәli sahәlәr mәcmusudur
verilınlır modeli eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur

verilәnlәr modeli verilәnlәrin strukturları vә onların emalı әmәliyyatlarının mәcmusudur
bütün qalan bәndlәr•
verilәnlәr modeli verilәnlәrin strukturlarının, bütövlük mәhdudiyyәtlәrinin vә verilәnlәrlә manipulyasiya
әmәliyyatlarının çoxluğundan ibarәtdir
verilәnlәr modeli ixtiyari VBnin nüvәsidir
verilәnlәr modeli vasitәsilә predmet sahәsinin obyektlәri vә onlar arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr tәqdim edilir

cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
bütün digәr bәndlәr•
cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
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Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:

Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:

Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:

Reyasiya cәdvәlinә xas olan xüsusiyyәt:

Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:

Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:

Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:

cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
hәr bir sütun unikal ada malikdir

verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü
cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur•
verilәnlәr strukturunun sadәliyi

verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
hәr bir sütun unikal ada malikdir•
verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
verilәnlәr strukturunun sadәliyi
münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü

verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır•
verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
verilәnlәr strukturunun sadәliyi
münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü

verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir•
verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
verilәnlәr strukturunun sadәliyi
münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü

sәtir vә sütunların yerlәşmş ardıcıllığı ixtiyaridir
verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi•
cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
hәr bir sütun unikal ada malikdir

cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü•
cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
hәr bir sütun unikal ada malikdir

cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi•
cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
hәr bir sütun unikal ada malikdir
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Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:

Relyasiya modelinin әsas xarakteristikası:

İyerarxik vә şәbәkә modellәrinin nöqsanı:

İyerarxik vә şәbәkә modellәrinin nöqsanı:

Şәbәkә modelinin nöqsanı:

Şәbәkә modelinin üstünlüyü

Şәbәkә modelinin üstünlüyü

İyerarxik vә şәbәkә modellәrinin üstünlüyü:

cәdvәldә eyni sәtirlәr yoxdur
verilәnlәrin strukturunun sadәliyi•
cәdvәldә bütün sütunlar oxşardır
cәdvәlin hәr elementi verilәnlәrin bir elementidir
hәr bir sütun unikal ada malikdir

verilәnlәrin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadәsi
bütün digәr bәndlәr•
verilәnlәrin istifadәçi üçün әlverişli olan cәdvәl şәklindә verilmәsi
verilәnlәr strukturunun sadәliyi
münasibәtlәr cәbrinin formal aparatının istifadә mümkünlüyü

doğru cavab yoxdur
bәrk struktura•
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәri çoxluğu
modelin sadәliyi

doğru cavab yoxdur
proqramistlәrin alәti olması•
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәri çoxluğu
modelin sadәliyi

şәbәkә modeli proqramistlәrin alәtidir
bütün digәr bәndlәr•
münasibәtlәr mәcmusunun vә yazıların quruluşunun qabaqcadan verilmәsi
VBnin quruluşu çox bәrkdir
VBnin quruluşunun dәyişmәsi adәtәn, bütün VBnin yenidәn qurulmasına sәbәb olur

modelin sadәliyi
standartlıq•
Sür`әtli iş
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
elastikliyi

modelin sadәliyi
bәrk struktura
elastikliyi•
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
doğru cavab yoxdur

standartlıq

•
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Verilәnlәrin strukturası mürәkkәb olduqda, iyerarxik modelin nöqsanına çevrilir:

İyerarxik modelin üstünlüyü:

İyerarxik modelin üstünlüyü:

VBİS aşağıdakı modellәrin hansına әsaslana bilәr?

qiymәti axtarış vә qruplaşdırma әlamәti rolunu oynayan sahә:

qiymәti yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahә:

Cәdvәllәrin әlaqәlәndirilmәsi üçün istifadә edilәn vә axtarış әlamәti rolunu oynayan sahә:

Sür`әtli iş•
modelin sadәliyi
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
elastikliyi

standartlıq
modelin sadәliyi•
Sür`әtli iş
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi
elastikliyi

düz cavab yoxdur
әvvәlki/sonrakı münasibәtlәrinin istifadәsi•
standartlıq
elastikliyi
bәrk struktura

düz cavab yoxdur
modelin sadәliyi•
standartlıq
elastikliyi
bәrk struktura

iyerarxik, şәbәkә vә relyasiya modellәrinin kombinasiyasına
digәr bәndlәrdә göstәrilәnlәrin hәr birinә•
şәbәkә modelinә
iyerarxik modelә
relyasiya modelinә

әsas açardır
ikinci aşardır•
tәrtibi açardır
açar sahәdir
birinci açardır

doğru cavab yoxdur
birinci aşardır•
xarici açardır
tәrtibi açardır
müvafiq açardır

ikinci açardır
xarici açardır•
tәrtibi açardır
açar sahәdir
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Qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahә:

Hәr bir qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahә:

İyerarxiya ağacının başqa heç bir tәpәyә tabe olmayan tәpәsi necә adlanır?

Hәr hansı obyekti tәsvir edәn verilәn atributlarının mәcmusu:

İyerarxik verilәnlәr modelinin әn yuxarı sәviyyәsi necә adlanır?

Verilәnlәrin şәbәkә modeli hansı verilәnlәr quruluşuna әsaslanır?

Verilәnlәrin iyerarxik modelinin әn aşağı sәviyyәsi necә adlanır?

Verilәnlәrin iyerarxik modeli hansı verilәnlәr quruluşuna әsaslanır?

birinci açardır

ikinci açardır
tәrtibi açardır•
xarici açardır
açar sahәdir
birinci açardır

doğru cavab yoxdur
açar sahәdir•
xarici açardır
tәrtibi açardır
müvafiq açardır

sәviyyә
kök•
element
әlaqә (budaq)
qovşaq

tәpә
qovşaq (element)•
әlaqә (budaq)
kök
sәviyyә

doğru cavab yoxdur
kök•
qovşaq (element)
әlaqә (budaq)
sәviyyә

stek
istiqamәtlәnmiş qraf•
massiv
sәtir
növbә

qovşaq (element)
yarpaq•
kök
әlaqә (budaq)
sәviyyә
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Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturasının әsas xüsusiyyәti verilmişdir?

Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturasının әsas xüsusiyyәti verilmişdir?

Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturasının әsas xüsusiyyәti verilmişdir?

Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturasının әsas xüsusiyyәti verilmişdir?

Hansı bәnddә kliyentserver arxitekturalı VBnin xüsusiyyәti verilmişdir?

Faylserver arxitekturalı VBnin әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәti hansı bәnddә verilmişdir?

növbә
ağacvari•
sәtir
massiv
ctek

şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan
kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
fayllar deyil, seçilib çıxarılmış verilәnlәr şәbәkә ilә serverdәn işçi stansiyaya göndәrilir•
eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr

şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan
kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
işçi stansiyada verilәn sorğu, serverdә verilәnlәrin axtarılıb çıxarılmasının icrasını tәmin edir•
istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr

şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan
kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
SQL sorğu dili istifadә edilir•
istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir

şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan
kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
işçi stansiyadan verilәn sorğu, serverdә informasiyanin axtarışı, çıxarılması vә şәbәkә ilә serverdәn işçi stansiyaya
göndәrilmәsinә sәbәb olur

•

verilәnlәr üçün işçi stansiyada verilәn sorğu, onların serverdә axtarışını vә çıxarılmasını tәmin edir
Mәrkәzi kompüter, mәrkәzlәşdirilmiş VBni saxlamaqla yanaşı, verilәnlәrin emalının әsas hәcmini dә tәmin edir
SQL sorğu dili istifadә edilir
çıxarılmış verilәnlәr şәbәkә ilә serverdәn işçi stansiyaya göndәrilir
bütün qalan bәndlәrdә•

şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan
kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
işçi stansiyadan verilәn sorğu, serverdә informasiyanin axtarışı, çıxarılması vә şәbәkә ilә serverdәn işçi stansiyaya
göndәrilmәsinә sәbәb olur
eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir•
istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr
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Faylserver arxitekturalı VBnin xüsusiyyәti?

Predmet sahәsi – bu:

Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi – bu:

Verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi – bu:

verilәnlәrin strukturlaşdırılması – bu:

Verilәnlәr bazası – bu:

Verilәnlәr bazası – bu:

şәbәkә kompüterlәrindәn birindә birgә istifadә olunan mәrkәzlәşdirilmiş VB saxlanır, şәbәkәnin qalan
kompüterlәri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
fayllar, istifadәçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onlarn әsas emalı baş verir
eyni verilәnlәrә yüksәk intensivlikli müraciәtlәr zamanı informasiya sisteminin mәhsuldarlәğı azalır
bütün digәr bәndlәr•
istifadәçilәr işçi stansiyalarda, özlәrinin monopol istifadә etdiklәri lokal VBlәr yarada bilәr

Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili
üçün zәruri proqram vә dil vasitәlәri kmpleksidir
Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin
edilmәsidir
Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusudur
İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir•

Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili
üçün zәruri proqram vә dil vasitәlәri kmpleksidir
Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin
edilmәsidir
İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir
VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin
edilmәsi:

•

Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili
üçün zәruri proqram vә dil vasitәlәri kmpleksidir

•
Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusudur
VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin
edilmәsidir
Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir

VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin
edilmәsidir
Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusudur
Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili
üçün zәruri proqram vә dil vasitәlәri kmpleksidir
Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır•
İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir

VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin
edilmәsidir
İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir
Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili
üçün zәruri proqram vә dil vasitәlәri kmpleksidir
Müәyyәn predmet sahәsinә aid olan strukturlaşdırılmış verilәnlәrin ada malik olan mәcmusudur•
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dәqiqlik – bu:

Uzunluq – bu:

Cәdvәl – bu:

Yazı nüsxәsi – bu:

Fayl – bu:

Yazı – bu:

Sahә  bu:

VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin tәmin
edilmәsidir
Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunmasıdır
Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada axtarışının tәşkili
üçün zәruri proqram vә dil vasitәlәri kmpleksidir
Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusudur•
İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsidir

İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәti:
Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
Әdәdi verilәnlәrdә, kәsr hissәnin әks edilmәsi üçün istifadә edilәn sahә xüsusiyyәti:•
Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır

İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
Әdәdi verilәnlәrdә, kәsr hissәnin әks edilmәsi üçün istifadә edilәn sahә xüsusiyyәti:
Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәti:•
Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır

İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur•
Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur

İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur
Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır•

İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur
İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur•
Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır

Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir
İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur•

İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir
Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur
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Paylanmış VBlәrdә verilәnlәr:

Mәrkәzlәşdirilmiş VBlәrdә verilәnlәr:

VB şәbәkәnin müxtәlif kompüterlәrindә saxlanan, kәsişәn vә hәtta bir birini tәkrarlayan bir neçә
hissәdәn ibarәtdir – bu:

VB bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır – bu:

Şәbәkә müraciәtli mәrkәzlәşdirilmiş verilәnlәr bazaları sistemlәri hansı arxitekturalı olur?

Müraciәt üsuluna görә VBlәrin tәsnifatı

Emal texnologiyasına görә VBlәrin tәsnifatı:

Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur
İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir•
Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazıdır

faylserverdә saxlanır
bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır
lokal şәbәkәlәrdә saxlanır
şәbәkәnin müxtәlif kompüterlәrindә saxlanan, kәsişәn vә hәtta bir birini tәkrarlayan bir neçә hissәdәn ibarәtdir•
qlobal şәbәkәlәrdә saxlanır

kliyentserverdә saxlanır
bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır•
lokal şәbәkәlәrdә saxlanır
şәbәkәnin müxtәlif kompüterlәrindә saxlanan, kәsişәn vә hәtta bir birini tәkrarlayan bir neçә hissәdәn ibarәtdir
qlobal şәbәkәlәrdә saxlanır

mәrkәzlәşdirilmiş VBdir
uzaqlaşdırılmış müraciәtli VBdir
paylanmış VBdir•
lokal müraciәtli VBdir
kliyentsever VBsidir

kliyentsever VBsidir
mәrkәzlәşdirilmiş VBdir•
lokal müraciәtli VBdir
paylanmış VBdir
uzaqlaşdırılmış müraciәtli VBdir

lokal srverli vә qlobal serverli
faylserver vә kliyentserver•
lokal müraciәtli vә şәbәkә müraciıtli
lokal müraciәtli vә uzaqlaşdırılmış müraciәtli
mәrkәzlәşdirilmiş vә paylanmış

lokal srverli vә qlobal serverli
lokal müraciәtli vә uzaqlaşdırılmış müraciәtli•
faylserver vә kliyentserver
mәrkәzlәşdirilmiş vә paylanmış
lokal müraciәtli vә şәbәkә müraciıtli

lokal srverli vә qlobal serverli
mәrkәzlәşdirilmiş vә paylanmış•
faylserver vә kliyentserver
lokal müraciәtli vә uzaqlaşdırılmış müraciәtli
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Hansı әlamәtә görә şәbәkә müraciәtli mәrkәzlәşdirilmiş verilәnlәr bazaları sistemlәri faylserver vә
kliyentserver kimi tәsniflәşdirilir?

Hansı әlamәtә görә VB lokal müraciәtli vә uzaqlaşdırılmış müraciәtli kimi tәsniflәşdirilir?

Hansı әlamәtә görә verilәnlәr bazası mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş kimi tәsniflәşdirilir?

VBnin yaradılması üçün xüsusi proqram alәtlәri, VBnin saxlanması vә istifadәçilәrin ona müraciәtinin
tәmin edilmәsi:

VBnin istifadәçilәri kimlәr ola bilәr?

İstifadәçi verilәnlәr bazası yaratmaqla nәyә cәhd edir?

Axtarış vә ya qruplaşdırma әlamәti rolunu oynayan sahә necә adlanır?

lokal müraciәtli vә şәbәkә müraciıtli

әhatә etdiyi әraziyә görә
arxitekturasına görә•
verilәnlәrin emalı texnologiyasına görә
müraciәt üsuluna görә
infiormasiyanın hәcminә görә

әhatә etdiyi әraziyә görә
müraciәt üsuluna görә•
arxitekturasına görә
verilәnlәrin emalı texnologiyasına görә
infiormasiyanın hәcminә görә

әhatә etdiyi әraziyә görә
verilәnlәrin emalı texnologiyasına görә•
arxitekturasına görә
müraciәt üsuluna görә
infiormasiyanın hәcminә görә

fayl
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi•
verilәnlәr bazası
verilәnlәrin strukturlaşdırılması
yazı

predmet sahәsinin verilәnlәr mәnbәyi kimi çıxış edәn mütәxәssislәri
bütün digәr bәndlәr•
müxtәlif proqram komplekslәri
müxtәlif tәtbiqi proqramlar
predmet sahәsinin istehlakçı rolunda çıxış edәn mütәxәssislәri

düz cavab yoxdur
informasiyaların müxtәlif әlamәtlәr üzrә qaydaya salınması vә ixtiyari әlamәtlәrlә altçoxluğun sürәtli çıxarılması•
öyrınmәyә mәruz qalan predmet sahәsinin tәyin edilmәsi
verilәnlәrin strukturlaşdırılması
tәdqiqata mәruz qalan predmet sahәsinin öyrәnilmәsi

sahәnin adı
ikinci açar•
sahәnin formatı
birinci açar
sahәnin әlamәti
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Qiymәti yazı nüsxәsini identifikasiya edәn sahә necә adlanır?

Fayl yazısının mәntiqi quruluşunda sahәnin formatını xarakterizә edәn bәnd:

Fayl yazısının mәntiqi quruluşunun tәsvirindә sahәni xarakterizә edәn bәnd:

Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazı:

sahәnin adı
birinci açar•
sahәnin formatı
ikinci açar
sahәnin әlamәti

ad, tip, uzunluq, dәqiqlik
tip, uzunluq, dәqiqlik•
açar әlamәti, sahәnin formatı
faylın adı, açar әlamәti
ad (işarәlәnmә), tam adı

ad, tip, uzunluq, dәqiqlik
ad (işarәlәnmә), tam adı•
açar әlamәti, sahәnin formatı
faylın adı, açar әlamәti
tip, uzunluq, dәqiqlik

yazı nüsxәsi
dәqiqlik•
yazı
sahә
fayl

yazı nüsxәsi
uzunluq•
yazı
sahә
fayl

yazı nüsxәsi
tip•
yazı
sahә
fayl

yazı nüsxәsi
ad•
yazı
sahә
fayl

dәqiqlik
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Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?

Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?

Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?

Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?

Sahәnin tәsviri üçün istifadә edilәn xüsusiyyәt hansı bәnddә verilmişdir?

Әdәdi verilәnlәrdә, kәsr hissәnin әks edilmәsi üçün istifadә edilәn sahә xüsusiyyәti:

İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәti:

ad
tip
yazı nüsxәsi•
uzunluq

dәqiqlik
cәdvәl•
tip
ad
uzunluq

dәqiqlik
fayl•
tip
ad
uzunluq

dәqiqlik
Yazı•
tip
ad
uzunluq

dәqiqlik
Sahә•
tip
ad
uzunluq

dәqiqlik
bütün qalan bәndlәrdә•
tip
ad
uzunluq

ad
tip
yazı
uzunluq
dәqiqlik•

yazı
uzunluq•
tip
dәqiqlik
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Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusu:

Sahәlәrin konkret qiymәtlәrinә malik, ayrıca reallaşmış yazı:

Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusu:

Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusu:

İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar
vahidi:

Aşağıdakıların hansı VBnin struktur elementidir?

İdarәetmәnin vә son nәticәdә avtomatlaşdırmanın tәşkili üçün öyrәnmәyә mәruz qalan real dünya hissәsi
– bu:

ad

sahә
cәdvәl•
düz cavab yoxdur
yazı
yazı nüsxәsi

cәdvәl
yazı nüsxәsi•
fayl
yazı
sahә

düz cavab yoxdur
fayl•
sahә
yazı
yazı nüsxәsi

cәdvәl
yazı•
fayl
sahә
yazı nüsxәsi

cәdvәl
sahә•
fayl
yazı
yazı nüsxәsi

yazı nüsxәsi
Bütün qalan bәndlәr•
yazı
sahә
fayl

fayl
predmet sahәsi•
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
verilәnlәrin strukturlaşdırılması
yazı
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Verilәnlәr bazasının yaradılması, aktual vәziyyәtdә saxlanması vә lazımi informasiyaların orada
axtarışının tәşkili üçün zәruri proqram vә dil vasitәlәri kmpleksi – bu:

Verilәnlәrin tәqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın әldә olunması – bu:

Müәyyәn predmet sahәsinә aid olan strukturlaşdırılmış verilәnlәrin ada malik olan mәcmusuna nә
deyilir?

Hәr hansı predmet sahәsindә dünyanın konkret real obyektlәri haqqında verilәnlәrin mәcmusu necә
adlanır?

Aşağıdakıların hansı xarici model sәviyyәsini xarakterizә edir?

Aşağıdakıların hansı daxili model sәviyyәsini xarakterizә edir?

Aşağıdakıların hansı konseptual model sәviyyәsini xarakterizә edir?

fayl
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi•
verilәnlәr bazası
verilәnlәrin strukturlaşdırılması
yazı

fayl
verilәnlәrin strukturlaşdırılması•
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
verilәnlәr bazası
yazı

fayl
verilәnlәr bazası•
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
verilәnlәrin strukturlaşdırılması
yazı

fayl
verilәnlәr bazası•
verilәnlәr bazasını idarәetmә sistemi
verilәnlәrin strukturlaşdırılması
yazı

doğru cavab yoxdur
model verilәnlәrin konkret istifadәçi tәrәfindәn tәlәb edilәn fәrdi tәsvirini әks etdirir•
model, predmet sahәsi verilәnlәrinin inteqral şәkildә tәqdiminin mәntiqi cәhәtinә (aspektinә) uyğundur
model, saxlanma mühitindә verilәnlәrin tәşkili tәlәblәrini әks etdirir vә verilәnlәrin tәsvirinin fiziki aspektinә
uyğundur
model predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir

doğru cavab yoxdur
model, saxlanma mühitindә verilәnlәrin tәşkili tәlәblәrini әks etdirir vә verilәnlәrin tәsvirinin fiziki aspektinә
uyğundur

•
model verilәnlәrin konkret istifadәçi tәrәfindәn tәlәb edilәn fәrdi tәsvirini әks etdirir
model, predmet sahәsi verilәnlәrinin inteqral şәkildә tәqdiminin mәntiqi cәhәtinә (aspektinә) uyğundur
model predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir

doğru cavab yoxdur
model, predmet sahәsi verilәnlәrinin inteqral şәkildә tәqdiminin mәntiqi cәhәtinә (aspektinә) uyğundur•
model verilәnlәrin konkret istifadәçi tәrәfindәn tәlәb edilәn fәrdi tәsvirini әks etdirir
model, saxlanma mühitindә verilәnlәrin tәşkili tәlәblәrini әks etdirir vә verilәnlәrin tәsvirinin fiziki aspektinә
uyğundur
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Aşağıdakıların hansı infomәntqi modeli xarakterizә edir?

üçüncü normal formanın tәrifi:

İkinci normal formanın tәrifi:

Birinci normal formanın tә`rifi:

informasiya obyekti – bu:

tranzitiv asılılıq – bu:

model predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir

doğru cavab yoxdur
predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir•
konseptual modelin altçoxluğudur
fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir
VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış, müxtәlif tip verilәnlәrin
nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir

әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә onun atributları arasında M : M tipli çoxqiymәtli asılılıq yoxdursa
onda o, ikinci normal formadadır
әgәr cıdvıl ikinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funsional asılı deyilsә, onda o,
üçüncü normal formadadır

•
әgәr cәdvәl ikinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan parametrlәr açarın hissәlәrindәn deyil, bütünlükdә
açardan asılıdırsa, onda o üçüncü normal formadadır
әğәr cәdvәlin sütunları bölünmәyәndirsә onda bu cәdvәl ikinci normal formadadır
әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә onun açar olmayan atributlarıtәrtibi açarın atributlarından funksional
asılı deyilsә onda o, ikinci normal formadadır

әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә onun açar olmayan atributlarıtәrtibi açarın atributlarından funksional
asılı deyilsә onda o, ikinci normal formadadır
әgәr cıdvıl birinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funsional asılı deyilsә, onda o,
ikinci normal formadadır
әğәr cәdvәlin sütunları bölünmәyәndirsә onda bu cәdvәl ikinci normal formadadır
әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә onun atributları arasında M : M tipli çoxqiymәtli asılılıq yoxdursa
onda o, ikinci normal formadadır
әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan parametrlәr açarın hissәlәrindәn deyil, bütünlükdә
açardan asılıdırsa, onda o ikinci normal formadadır

•

әgәr cәdvәlin atributları arasında M : M tipli çoxqiymәtlı funksional asılılıq yoxdursa o birinci normal formadadır
әğәr cәdvәlin sütunları bölünmәyәndirsә onda bu cәdvәl birinci normal formadadır•
әgәr cәdvәlin bütün açar olmayan atributları qarşılılı funksional asılı deyilsә, onda o birinci normal formadadır
әğәr cәdvәlin açar olmayan atributları bütövlükdә tәrtibi açardan asılı olub, onun heç bir hissәsindәn asılı deyilsә
onda cәdvәl birinci normal formadadır
әgәr cәdvәlin tәrtibi açarının atributları, açar olmayan atributlardan funksional asılıdeyilsә onda o, birinci normal
formadadır

Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların
ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır
Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir•
hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional
asılı olmadığı, asılılıqdır
İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun
ğәldiyi asılılıqdır
İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır

Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir
İki tәsviri rekvizitdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır•
hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional
asılı olmadığı, asılılıqdır
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tam funksional asılılıq – bu:

rekvizitlәrin funksional asılılığı – bu:

münasibәtlәrin normallaşdırılması – bu:

Aşağıdakıların hansı xarici modeli xarakterizә edir?

Aşağıdakıların hansı daxili modeli xarakterizә edir?

Aşağıdakıların hansı konseptual modeli xarakterizә edir?

İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun
ğәldiyi asılılıqdır
Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların
ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır

Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir
hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional
asılı olmadığı, asılılıqdır

•
Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların
ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır
İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun
ğәldiyi asılılıqdır
İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır

Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir
İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun
ğәldiyi asılılıqdır

•
hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional
asılı olmadığı, asılılıqdır
Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların
ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır
İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır

Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviridir
Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan mәlumatların
ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan mәhdudiyyәtlәrin formal aparatıdır

•
hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn funksional
asılı olmadığı, asılılıqdır
İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәtinin uyğun
ğәldiyi asılılıqdır
İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıqdır

doğru cavab yoxdur
konseptual modelin altçoxluğudur•
VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış, müxtәlif tip verilәnlәrin
nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir
fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir
predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir

doğru cavab yoxdur
fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir•
konseptual modelin altçoxluğudur
VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış, müxtәlif tip verilәnlәrin
nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir
predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir

doğru cavab yoxdur
VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış, müxtәlif tip verilәnlәrin
nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir

•
konseptual modelin altçoxluğudur
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Hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu şәklindә tәsviri:

İki tәsviri rekvizitlәrdәn birinin açardan, digәrinin isә hәmin rekvizitdәn asılı olduğu asılılıq:

hәr bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tәrtibi açarın heç bir hissәsindәn
funksional asılı olmadığı, asılılıq:

İnformasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir
qiymәtinin uyğun ğәldiyi asılılıq:

Münasibәtlәrin formalaşdırılması prosesindә tәkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan
mәlumatların ziddiyyәtsizliyini tәmin edәn, VBnin saxlanmasına әmәk mәsrәflәrini azaldan
mәhdudiyyәtlәrin formal aparatı:

Hansı model predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә
әks etdirir?

Hansı sәviyyә modeli verilәnlәrin konkret istifadәçi tәrәfindәn tәlәb edilәn fәrdi tәsvirini әks etdirir?

fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir
predmet sahәsini, informasiya obyektlәri vә onların struktur әlaqәlәrinin mәcmusu şәklindә әks etdirir

münasibәtlәrin normallaşdırılması
informasiya obyekti•
tam funksional asılılıq
rekvizitlәrin funksional asılılığı
tranzitiv asılılıq

informasiya obyekti
tranzitiv asılılıq•
tam funksional asılılıq
rekvizitlәrin funksional asılılığı
münasibәtlәrin normallaşdırılması

informasiya obyekti
tam funksional asılılıq•
münasibәtlәrin normallaşdırılması
rekvizitlәrin funksional asılılığı
tranzitiv asılılıq

rekvizitlәrin funksional asılılığı•
münasibәtlәrin normallaşdırılması
informasiya obyekti
tranzitiv asılılıq
tam funksional asılılıq

informasiya obyekti
münasibәtlәrin normallaşdırılması•
tam funksional asılılıq
rekvizitlәrin funksional asılılığı
tranzitiv asılılıq

struktur modeli
infomәntiq modeli•
xarici model
daxili model
koseptual model

struktur modeli

•
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Hansı model konseptual modelin altçoxluğudur?

Hansı sәviyyә modeli saxlanma mühitindә verilәnlәrin tәşkili tәlәblәrini әks etdirir vә verilәnlәrin
tәsvirinin fiziki aspektinә uyğundur?

Hansı model, fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrıayrı nüsxәlәrindәn ibarәtdir?

Hansı sәviyyә modeli, predmet sahәsi verilәnlәrinin inteqral şәkildә tәqdiminin mәntiqi cәhәtinә
(aspektinә) uyğundur?

Hansı model, VBİSnin verilәnlәr bazasının mәntiqi quruluşuna olan tәlәblәrinә uyğun strukturlaşmış
müxtәlif tip verilәnlәrin nüsxәlәri çoxluğundan ibarәtdir?

әgәr cıdvıl ikinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funsional asılı deyilsә,
onda o:

әgәr cәdvәl birinci normal formadadırsa vә bütün açar olmayan parametrlәr açarın hissәlәrindәn deyil,
bütünlükdә açardan asılıdırsa, onda o:

xarici model•
koseptual model
daxili model
infomәntiq modeli

struktur modeli
xarici model•
koseptual model
daxili model
infomәntiq modeli

struktur modeli
daxili model•
xarici model
koseptual model
infomәntiq modeli

struktur modeli
daxili model•
xarici model
koseptual model
infomәntiq modeli

struktur modeli
koseptual model•
xarici model
daxili model
infomәntiq modeli

struktur modeli
koseptual model•
xarici model
daxili model
infomәntiq modeli

ikinci normal formadadır
üçüncü normal formadadır•
beşici normal formadadır
dördüncü normal formadadır
birinci normal formadadır
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әğәr cәdvәlin sütunları bölünmәyәndirsә onda bu cәdvәl:

PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) vә TӘLӘBӘ( nömrә, soy ad, adı, qruppa) informasiya
obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) vә TӘLӘBӘ(nömrә, soy ad, adı, ata adı, qruppa)
informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

TӘLӘBӘ( nömrә, soy ad, adı, qruppa) vә PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) informasiya
obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

TӘQAÜD(nәticә, faiz) vә SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) informasiya obyektlәri
arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

TӘLӘBӘ(nömrә, soy ad, adı, ata adı, cinsi, doğum tarixi, qruppa) vә SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt
2, qiymәt 3, nәticә) informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

birinci normal formadadır
ikinci normal formadadır•
dördüncü normal formadadır
üçüncü normal formadadır
beşici normal formadadır

beşici normal formadadır
birinci normal formadadır•
üçüncü normal formadadır
ikinci normal formadadır
dördüncü normal formadadır

doğru cavab yoxdur
çoxunçoxa•
birinbirә
birinçoxa
çoxun birә

çoxunçoxa
birinbirә•
çoxun birә
doğru cavab yoxdur
birinçoxa

doğru cavab yoxdur
çoxunçoxa•
birinbirә
birinçoxa
çoxun birә

doğru cavab yoxdur
birinçoxa•
çoxunçoxa
birinbirә
çoxun birә

doğru cavab yoxdur
birinbirә•
çoxunçoxa
birinçoxa
çoxun birә
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PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) vә TӘLӘBӘ( nömrә, soy ad, adı, qruppa) informasiya
obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) vә TӘLӘBӘ(nömrә, soy ad, adı, ata adı, qruppa)
informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

TӘLӘBӘ( nömrә, soy ad, adı, qruppa) vә PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) informasiya
obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

TӘQAÜD(nәticә, faiz) vә SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt 2, qiymәt 3, nәticә) informasiya obyektlәri
arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

TӘLӘBӘ(nömrә, soy ad, adı, ata adı, cinsi, doğum tarixi, qruppa) vә SESİYA(nömrә, qiymәt 1, qiymәt
2, qiymәt 3, nәticә) informasiya obyektlәri arasında hansı tip әlaqә mövcuddur?

çoxunçoxa әlaqәsini xarakterizә edәn bәnd:

Birinçoxa әlaqәsini xarakterizә edәn bәnd:

N : M
M : M•
1: 1
1: M
M : N

N : M
1: 1•
M : M
1: M
M : N

N : M
M : M•
1: 1
1: M
M : N

N : M
1: M•
M : M
1: 1
M : N

N : M
1: 1•
M : M
1: M
M : N

iki tәsviri rekvizitdәn biri açardan, digәri isә birinci tәsviri rekvizitdәn asılıdır
İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin 0, 1. vә daha çox nüsxәsi vә
әksinә, uyğun ğәlәrsә belә әlaqә birinbirә adlanır

•
İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi
vә әksinә uyğun olarsa, belә әlaqә birinbirә adlanir
ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsi B informasiya obyektinin 0, 1, vә daha çox nüsxәsi ilә,
ancaq B obyektinin hәr nüsxәsi A obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi ilә әlaqәlidirsә belә әlaqә birinbirә
adlanır
informasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәti uyğundur

iki tәsviri rekvizitdәn biri açardan, digәri isә birinci tәsviri rekvizitdәn asılıdır

•
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Birinbirә әlaqәsini xarakterizә edәn bәnd:

Tәsviri rekvizit – bu:

Sadә vә ya tәrtibi açarlı rekvizit – bu:

İnformasiya obyektinin tәsviri üsulları hansı bәnddә verilmişdir?

informasiya obyektinin açar olmayan vә ya tәrtibi açara daxil olmayan rekvizitlәri:

qiymәti informasiya obyektinin reallaşmış nüsxәsini identifikasiya edәn sahә:

ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsi B informasiya obyektinin 0, 1, vә daha çox nüsxәsi ilә,
ancaq B obyektinin hәr nüsxәsi A obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi ilә әlaqәlidirsә belә әlaqә birinbirә
adlanır

•
İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin 0, 1. vә daha çox nüsxәsi vә
әksinә, uyğun ğәlәrsә belә әlaqә birinbirә adlanır
İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi
vә әksinә uyğun olarsa, belә әlaqә birinbirә adlanir
informasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәti uyğundur

iki tәsviri rekvizitdәn biri açardan, digәri isә birinci tәsviri rekvizitdәn asılıdır
İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi
vә әksinә uyğun olarsa, belә әlaqә birinbirә adlanir

•
İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin 0, 1. vә daha çox nüsxәsi vә
әksinә, uyğun ğәlәrsә belә әlaqә birinbirә adlanır
ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsi B informasiya obyektinin 0, 1, vә daha çox nüsxәsi ilә,
ancaq B obyektinin hәr nüsxәsi A obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi ilә әlaqәlidirsә belә әlaqә birinbirә
adlanır
informasiya obyekti nüsxәsindә açar rekvizitin müәyyәn qiymәtinә tәsviri rekvizitin ancaq bir qiymәti uyğundur

doğru cavab yoxdur
informasiya obyektinin açar olmayan vә ya tәrtibi açara daxil olmayan rekvizitlәri•
Informasiya obyektinin rekvizitlәrin konkret qiymәtlәrinin mәcmusu ilә reallaşmasıdır
unikal ada vә müәyyәn rekvizit tәrkibi vә quruluşuna malik olan informasiya obyekti
qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir

doğru cavab yoxdur
qiymәti informasiya obyektinin reallaşmış nüsxәsini identifikasiya edәn sahә•
Informasiya obyektinin rekvizitlәrin konkret qiymәtlәrinin mәcmusu ilә reallaşmasıdır
unikal ada vә müәyyәn rekvizit tәrkibi vә quruluşuna malik olan informasiya obyekti
qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir

doğru cavab yoxdur
yazının mәntiqi quruluşu, kompakt şәkildә, qraf şәklindә•
faylın adı, sahә, açar әlamәti, sahәnin formatı
sadә, tәrtibi, xarici
işarәlәmә. Tam adı, formatı

informasiya obyekti
tәsviri rekvizit•
informasiya obyektinin nüsxәsi
informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
sadә vә tәrtibi açar rekviziti

tәsviri rekvizit
sadә vә tәrtibi açar rekviziti•
informasiya obyektinin nüsxәsi
informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
informasiya obyekti
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Informasiya obyektinin rekvizitlәrin konkret qiymәtlәrinin mәcmusu ilә reallaşması:

unikal ada vә müәyyәn rekvizit tәrkibi vә quruluşuna malik olan informasiya obyekti:

hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu kimi tәsviri:

İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin 0, 1. vә daha çox
nüsxәsi vә әksinә, uyğun ğәlәrsә belә әlaqә necә adlanır?

ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsi B informasiya obyektinin 0, 1, vә daha çox
nüsxәsi ilә, ancaq B obyektinin hәr nüsxәsi A obyektinin birdәn çox olmayan nüsxәsi ilә әlaqәlidirsә belә
әlaqә necә adlanır?

İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxәsinә B informasiya obyektinin birdәn çox
olmayan nüsxәsi vә әksinә uyğun olarsa, belә әlaqә necәadlanir?

Nüsxә  bu:

tәsviri rekvizit
informasiya obyektinin nüsxәsi•
informasiya obyekti
informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
sadә vә tәrtibi açar rekviziti

tәsviri rekvizit
informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi•
informasiya obyektinin nüsxәsi
informasiya obyekti
sadә vә tәrtibi açar rekviziti

tәsviri rekvizit
informasiya obyekti•
informasiya obyektinin nüsxәsi
informasiya obyektlәri sinfi vә ya tipi
sadә vә tәrtibi açar rekviziti

bәrabәr qiymәtli
çoxunçoxa•
funksional asılı
tam funksional asılı
qeyribәrabәr qiymәtli

qeyribәrabәr qiymәtli әlaqә
birinçoxa•
birinbirә
funksional asılı әlaqә
çoxunçoxa

bәrabәr qiymәtli әlaqә
birinbirә•
birinçoxa
funksional asılı әlaqә
çoxunçoxa

qiymәti yazı nüsxәsini birqiymәtli identifikasiya edәn sahәdir
Informasiya obyektinin rekvizitlәrin konkret qiymәtlәrinin mәcmusu ilә reallaşmasıdır•
qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir
qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir
qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir
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Sinif vә ya tip – bu:

İnformasiya obyekti – bu:

QBE – bu:

QBE – burada:

verilәnlәrlә manipulyasiya dili – bu:

verilәnlәrin emalı dili – bu:

QBE – bu:

qiymәti yazı nüsxәsini birqiymәtli identifikasiya edәn sahәdir
unikal ada vә müәyyәn rekvizit tәrkibi vә quruluşuna malik olan informasiya obyekti•
qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir
qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir
qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir

qiymәti yazını birqiymәtli tәyin edәn bir neçә sahәdir
hәr hansı mahiyyәtin mәntiqi әlaqәli rekvizitlәr mәcmusu kimi tәsviridir•
qiymәti iki relyasiya cәdvәlinin әlaqәlәndirilmәsi üçün istlfadә edilә sahәdir
qiymәti yazı nüsxәsini birqiymәtli identifikasiya edәn sahәdir
qiymәti müvafiq yazını birqiymәtli tәyin edәn sahәdir

doğru cavab yoxdur
müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin doldurulmasının reallaşması
zamanı giriş mәlumatları üzrә interfeys vasitәlәri, interfeys dilinin sintaksis konstruksiylarını formalaşdırır vә icra
edilmәk üçün ötürür

•
“VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu
dilidir
VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir

doğru cavab yoxdur
dilin funksiyaları formalarda müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin
doldurulmasının reallaşması zamanı, dolayı şәkildә istifadә edәn vasitәdir

•
“VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu
dilidir
VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir

doğru cavab yoxdur
VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir•
“VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir
hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu
dilidir

doğru cavab yoxdur
“VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir•
hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu
dilidir
VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir
VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir

doğru cavab yoxdur
VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir•
“VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
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SQL – bu:

çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya
hansıdır?

çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya
hansıdır?

çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya
hansıdır?

çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya
hansıdır?

çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya
hansıdır?

hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu
dilidir
VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir

müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin doldurulmasının reallaşması
zamanı, giriş mәlumatları üzrә interfeys vasitәlәri, interfeys dilinin sintaksis konstruksiylarını formalaşdırır vә icra
edilmәk üçün ötürür?
hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk imkanlar tәqdim edәn sorğu
dilidir

•
“VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir
VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir
VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları soruşmağa imkan verir

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
Şәbәkә sistemlәri ilә iş•
Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
Güclü proqramlaşdırma dili

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
Tranzaksiyaların emalı•
Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
Güclü proqramlaşdırma dili

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
Müraciәtlәrin vaxtına vә tәkrarlanmasına nәzarәt•
Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
Güclü proqramlaşdırma dili

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi•
Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
Güclü proqramlaşdırma dili

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası•
Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
Güclü proqramlaşdırma dili
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ümumi tәyinatlı VBİS – bu:

әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementi hansıdir?

әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementi hansıdir?

әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementi hansıdir?

әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementi hansıdir?

Aşağıdakıların hansı VBİSnin SQL informasiyalarına müraciәtinin mümkün olduğu halı әks etdirir?

aşağıdakәların hansı VBİSdә importeksport xarakteristikasını әks etdirir?

aşağıdakәların hansı VBİSdә importeksport xarakteristikasını әks etdirir?

çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnәn mürәkkәb proqramlar kompleksidir
Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir•
İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnәn mürәkkәb proqramlar kompleksidir
sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnәn mürәkkәb proqramlar kompleksidir
d) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnәn mürәkkәb proqramlar
kompleksidir

Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
icra edilәn faylların generasiyası•
Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi

Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
әlavәlәri generasiya vasitәlәri•
Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi

Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr•
Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi

Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
Güclü proqramlaşdırma dili imkanı•
Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
Verilәnlәr bazası ODBC ilә birgәdir (üstüstә düşür)•
blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
Güclü proqramlaşdırma dili

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü•
blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
Güclü proqramlaşdırma dili

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr

•
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çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiya
hansıdır?

Lokal verilәnlәrin SQL sorğusunun reallaşması mümkündür – bu:

SQL verilәnlәr bazasının saxlanmasının reallaşdırılması – bu:

Verilәnlәr bazası ODBC ilә birgәdir (üstüstә düşür)

Verilәnlәrlә manipulyasiya әmәliyyatlarının icrası – bu:

Verilәnlәr bazasının tәqdiminin tәsviri – bu:

İcra edilәn faylların generasiyası – bu:

Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı•
blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası
Güclü proqramlaşdırma dili

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn vasitәlәr
Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası•
Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә mümkünlüyü
Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı
Güclü proqramlaşdırma dili

VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİSnin SQL informasiyalarına müraciәtinin mümkün olduğu hallardan biridir•
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
VBİSnin SQL informasiyalarına müraciәtinin mümkün olduğu hallardan biridir•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİSnin SQL informasiyalarına müraciәtinin mümkün olduğu hallardan biridir•

VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
icrası üçün dil vasitәlәri istifadә edilәn әsas funksiyalardan biridir•

çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
icrası üçün dil vasitәlәri istifadә edilәn әsas funksiyalardan biridir•
әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir•
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Әlavәlәrin generasiyası vasitәlәri – bu:

menyunu, verilәnlәrin girişçıxışının ekran formalarını reallaşdıran vә hesabatları generasiya edәn
vasitәlәr – bu:

Güclü proqramlaşdırma dili – bu:

Baxılan VBİS vasitәlәri ilә formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tәrәfindәn istifadә
mümkünlüyü – bu:

Başqa proqram vasitәlәri tәrәfindәn hazırlanmış informasiyaların VBİSdә emalı imkanı – bu:

Şәbәkә sistemlәri ilә iş – bu:

Tranzaksiyaların emalı – bu:

çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir•

VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir•

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
әlavәlәrin hazırlanmasının alәtlәrinin elementidir•
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiya
informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәr
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәr
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
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Müraciәtlәrin vaxtına vә tәkrarlanmasına nәzarәt – bu:

Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilәnmәsi – bu:

Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası – bu:

Verilәnlәr bazasının, faylın, yazının, sahәnin blokirovkası – bu:

müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr

parolla mühafizә vasitәlәri hansı bәndә aiddir?

verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri hansı bәndә aiddir?

tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri hansı bәndә aiddir?

informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәrdir
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn funksiyadır
çoxistifadәçi mühitindә, verilәnlәrin emalının proqram mәhsullarının icra etmәli olduğu funksiyadır•
VBİSdә informasiyaların tәhlükәsizliyini tәmin edәn vasitәlәr
VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrdir
informasiyaların importeksportunu tәmin edәn vasitәlәrdir

importeksport vasitәlәrinә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә•
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә

importeksport vasitәlәrinә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә•
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә

importeksport vasitәlәrinә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә•
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә
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Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vasitәlәrinә aid edilir?

Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vasitәlәrinә aid edilir?

Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vasitәlәrinә aid edilir?

Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vasitәlәrinә aid edilir?

cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazilması vә göndәrmә bütövlüyınün pozulmasına sәbәb
olan ixtiyari әmәliyyatın qarşısının avtomatik alınması vasitәlәri hansı bәndә aiddir?

göndәrmә bütövlüyünü saxlayan vasitәlәr hansı bәndә aiddir?

VBİSnin yeni unikal qiymәti müstәqil müәyyәn etdiyi zaman, avtomatik artıma malik olan sahә tiplәri
ilә iş vasitәlәri hansı bәndә aiddir?

importeksport vasitәlәrinә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә•
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә
çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә

cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazan vasitәlәr
müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr•
avtomatik artıml tipli sahәlәrlә iş üçün vasitәlә
ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
göndәrmә bütövlüyünü qoruyan vasitәlәr

cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazan vasitәlәr
parolla mühafizә vasitәlәri•
avtomatik artıml tipli sahәlәrlә iş üçün vasitәlә
ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
göndәrmә bütövlüyünü qoruyan vasitәlәr

cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazan vasitәlәr
verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri•
avtomatik artıml tipli sahәlәrlә iş üçün vasitәlә
ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
göndәrmә bütövlüyünü qoruyan vasitәlәr

cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazan vasitәlәr
ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr
avtomatik artıml tipli sahәlәrlә iş üçün vasitәlә
tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri•
göndәrmә bütövlüyünü qoruyan vasitәlәr

importeksport vasitәlәrinә
VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә•
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә

importeksport vasitәlәrinә
VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә•
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә

importeksport vasitәlәrinә

•
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ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr hansı bәndә aiddir?

Aşağıdakıların hansı VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә aid edilir?

Aşağıdakıların hansı VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә aid edilir?

Aşağıdakıların hansı VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә aid edilir?

Aşağıdakıların hansı VBİS sәviyyәsindә informasiyaların bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә aid edilir?

xüsusi tәtbiqi proqramların mәhsuldarlığı VBnin düzgün layihәlәndirilmәsi vә qurulmasından asılıdır –
bu:

verilәnlәrin bütğvlüyünü izlәyәn VBİS, başqa proqramların mәruz qalmadığı әlavә yük daşımış olur –
bu:

VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә•
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә

importeksport vasitәlәrinә
VBİS sәviyyәsindә verilәnlәrin bütövlüyünü tәmin edәn vasitәlәrә•
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn vasitәlәrә
tәhlükәsizliyi tәmin edәn vasitәlәrә
çoxistifadәçi mühitindә iş vasitәlәrinә

müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
cәdvәllәrin әlaqәlәri haqqında informasiyaları yazilması vә göndәrmә bütövlüyınün pozulmasına sәbәb olan
ixtiyari әmәliyyatın qarşısının avtomatik alınması vasitәlәri

•
verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri
tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
parolla mühafizә vasitәlәri

göndәrmә bütövlüyünü saxlayan vasitәlәr•
tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
parolla mühafizә vasitәlәri
verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri

müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
VBİSnin yeni unikal qiymәti müstәqil müәyyәn etdiyi zaman, avtomatik artıma malik olan sahә tiplәri ilә iş
vasitәlәri

•
verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri
tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
parolla mühafizә vasitәlәri

müraciәt sәviyyәsini mәhdudlaşdıran vasitәlәr
ilkin açarın tәyin edilmәsi üçün qurulmuş vasitәlәr•
verilәnlәrin şifrlәnmәsi vasitәlәri
tәtbiqi proqramların şifrlәnmәsi vasitәlәri
parolla mühafizә vasitәlәri

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir•
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır

•
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hesabatın generasiya vaxtı – bu:

çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı – bu:

indekslәrin yaradılma vә verilәnlәrin yenilәnmәsi, әlavә edilmәsi, silinmәsi kimi kütlәvi әmәliyyatların
icra sür`әti – bu:

başqa formatlardan verilәnlәr bazasının importu әmәliyyatlarının icra vaxtı – bu:

indekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiya axtarışı sür`әti –bu:

sorğuların icra vaxtı – bu:

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edın әsas amillәrdәn biri:

VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir•
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir•
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir•
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir•
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir•
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir•
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir•
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

hesabatın generasiya vaxtı
xüsusi tәtbiqi proqramların mәhsuldarlığı VBnin düzgün layihәlәndirilmәsi vә qurulmasından asılıdır•
indekslәrin yaradılma vә verilәnlәrin yenilәnmәsi, әlavә edilmәsi, silinmәsi kimi kütlәvi әmәliyyatların icra sür`әti
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VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edın әsas amillәrdәn biri:

informasiya sistemlәrinin verilәnlәr bazasının yaradılması vә istismarı ilә әlaqәdar bütün funksiyalar
mәcmusunun icrası üçün nәzәrdә tutulan mürәkkәb proqramlar kompleksi – bu:

belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli
dәrәcәdә qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt edir – bu:

belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur – bu:

hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi
formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir – bu:

Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir – bu:

Ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri:

başqa formatlardan verilәnlәr bazasının importu әmәliyyatlarının icra vaxtı
çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı

hesabatın generasiya vaxtı
verilәnlәrin bütğvlüyünü izlәyәn VBİS, başqa proqramların mәruz qalmadığı әlavә yük daşımış olur•
indekslәrin yaradılma vә verilәnlәrin yenilәnmәsi, әlavә edilmәsi, silinmәsi kimi kütlәvi әmәliyyatların icra sür`әti
başqa formatlardan verilәnlәr bazasının importu әmәliyyatlarının icra vaxtı
çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı

SUBDnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn SUBD siniflәrindәn birinin adıdır
SUBDnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin tәrifidir•
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir•
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir•
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir•
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

universallıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn VBİS siniflәrindәn birinin adıdır
ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir•
VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biridir
xüsusi tәyinatlı VBİSlәrin xarakteristikalarından biridir
VBİSnin mәhsuldarlığına tәsir edәn әsas faktorlardan biridir

çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnir
belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә
qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt edir

•
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Ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Ümumi tәyinatlı VBİSlәrin xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Aşağıdakıların hansı VBnin informasiyaları üzәrindә, sistemdә icrası nәzәrdә tutulan әmәliyyatları
soruşmağa imkan verir?

Aşağıdakıların hansı “VBnin tәqdimatının tәsviri” әsas funksiyasının icrasını tәmin edir?

Aşağıdakıların hansında, müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә ya istifadәçi tәrәfindәn
cәdvәllәrin doldurulmasının reallaşması zamanı giriş mәlumatları üzrә interfeys vasitәlәri, interfeys dilinin
sintaksis konstruksiylarını formalaşdırır vә icra edilmәk üçün ötürür?

Aşağıdakıların hansında, dilin funksiyaları formalarda müxtәlif növ menyuların, dialoq hissәlәrinin vә
ya istifadәçi tәrәfindәn cәdvәllәrin doldurulmasının reallaşması zamanı, dolayı şәkildә istifadә edilir?

İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnir
sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnir
d) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnir

çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnir
belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur•
İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnir
sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnir
d) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnir

çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnir
hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi
formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir

•
İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnir
sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnir
d) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnir

çoxistifadәçi rejimindә paralel müraciәtlәrin miqdarı ilә fәrqlәnir
Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir•
İndekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiyanın axtarış sür`әti ilә fәrqlәnir
sorğuların icra vaxtı ilә fәrqlәnir
d) başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import әmәliyyatlarının sür`әti ilә fәrqlәnir

C++
verilәnlәrlә manipulyasiya dili•
verilәnlәrin emalı dili
QBE
SQL

C++
verilәnlәrin emalı dili•
SQL
QBE
verilәnlәrlә manipulyasiya dili

C++
QBE•
verilәnlәrin emalı dili
SQL
verilәnlәrlә manipulyasiya dili
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Aşağıdakıların hansı VBİSnin dildәn gizli istifadә edәn interfeysidir?

Aşağıdakıların hansı hәm son istifadәçilәrә, hәm dә verilәnlәrin emalı sahәsinin mütәxәssislәrinә yüksәk
imkanlar tәqdim edәn sorğu dilidir?

VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:

VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:

VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:

VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:

C++
QBE•
verilәnlәrin emalı dili
SQL
verilәnlәrlә manipulyasiya dili

SQL
verilәnlәrlә manipulyasiya dili
QBE•
verilәnlәrin emalı dili
C++

C++
SQL•
verilәnlәrin emalı dili
QBE
verilәnlәrlә manipulyasiya dili

belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә
qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt edir
hesabatın generasiya vaxtı•
hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi
formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur

belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә
qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt edir
çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı•
hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi
formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur

belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә
qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt edir
indekslәrin yaradılma vә verilәnlәrin yenilәnmәsi, әlavә edilmәsi, silinmәsi kimi kütlәvi әmәliyyatların icra sür`әti•
hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi
formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur

belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә
qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt edir
başqa formatlardan verilәnlәr bazasının importu әmәliyyatlarının icra vaxtı•
hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi
formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
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VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:

VBİSnin mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrindәn biri:

VBİS siniflәrindәn birinin adı:

VBİS siniflәrindәn birinin adı:

Hansı әlamәtә görә VBİSnin iki sinfini fәrqlәndirirlәr?

Aşağıdakәların hansı, VBlә işlәyәnlәrin maraqlarına uyğun olaraq, onun mәrkәzlәşdirilmiş
idarәedilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

Kompüterdә, bir çox mәsәlәlәrin hәlli üçün istifadә edilәn ümumi verilәnlәr bazasının yaradılması üçün
nәzәrdә tutulan proqram sistemi:

belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur

belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә
qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt edir
indekslәşmәyәn sahәlәrdә informasiya axtarışı sür`әti•
hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi
formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur

belә VBİSlәrin VByә әsaslanan AİSlәrin tәrtibi üçün istifadәsi, hazılama müddәtlәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә
qısaldır, әmәk resurslarına qәnaәt edir
sorğuların icra vaxtı•
hәr bir belә tip sistem müәyyәn kompüterlәr modelindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün proqram mәhsulu kimi
formalaşdırılır vә kommersiya mәhsulu kimi çoxlu istifadәçiyә göndәrilir
Hәr hansı predmet sahәsinә vә ya hәr hansı qrup istifadәçilәrin tәlabatına yönlәndirilmәmişdir
belә VBİS konkret verilәnlәr bazası ilә işlәmәyә sazlanma vasitәlәrinә malik olur

verilәnlәr bazası sәviyyәsindә mәlumatların bütövlüyüny tәmin edәn VBİSlәr
xüsusi tәyinatlı VBİSlәr•
çoxistifadәçi rejimindә işlәyәyn VBİSlәr
sorğuları yüksәk sür`әtlә icra edәn VBİSlәr
başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import edәn VBİSlәr

verilәnlәr bazası sәviyyәsindә mәlumatların bütövlüyüny tәmin edәn VBİSlәr
ümumi tәyinatlı VBİSlәr•
çoxistifadәçi rejimindә işlәyәyn VBİSlәr
sorğuları yüksәk sür`әtlә icra edәn VBİSlәr
başqa formatlardan verilәnlәr bazasını import edәn VBİSlәr

çoxistifadәçi rejimindә verilәnlәrә paralel müraciәtlәrin maksimum miqdarı üzrә
universallıq sәviyyәsinә görә•
indekslәşmәyәn sahәlәrdәinformasiya axtarışı sür`әtinә görә
sorğunun icra olunma vaxtına görә
Verilәnlәr bazasının import әmәliyyatlarının icra vaxtına görә

FİAS
VBİS•
AİS
İAS
SİAS

FİAS
VBİS•
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“imza” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?

“imza” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?

“Sahәnin adı” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?

“Sahәnin adı” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?

“Sahәnin uzunluğu” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?

“Sahәnin tipi” VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?

“Sahәnin tipi” VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?

AİS
İAS
SİAS

sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar imzadan asılıdır
müxtәlif sahәlәr eyni “imza”ya malik ola bilәr•
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı “imza”dan asılıdır
VB eyni “imza”ya malik iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi imzadan asılıdır

sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar imzadan asılıdır
bu sütunun başlığında әks olunan informasiyadır•
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı “imza”dan asılıdır
VB eyni “imza”ya malik iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi imzadan asılıdır

doğru cavab yoxdur
әgәr “imza” verilmәyibsә, onda başlıqda sahәnin adı әks olunun•
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun adından asılıdır
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun adından asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar onun adından asılıdır

sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar onun adından asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun adından asılıdır
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun adından asılıdır
doğru cavab yoxdur
VB eyni adlı iki sahәyә malik ola bilmәz•

bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun uzunluğundan asılıdır•
VB eyni uzunluqlu iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun uzunluәundan asılıdır
bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır

bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
sahәdәki verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar sahәnin tipindәn asılıdır•
VB eyni tipli iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun tipindәn asılıdır
bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır

bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun tipindәn asılıdır•
VB eyni tipli iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun tipindәn asılıdır
bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
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Açar sahә:

Hansı sahәdә yazılar tәkrarlandıqda kompüter siqnal verir?

Unikal sahә:

Qiymәti tәkrarlanmayan sahә:

Hansı halda bir neçә әlaqәli cәdvәldәn ibarәt olan baza yaradırlar?

“sayğac” tipli sahınin tәyinatı:

“mәntiqi” tipli sahәnin tәyinatı:

“obyekt OLE” tipli sahәnin tәyinatı?

avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
yazılar tәkrarlandıqda kompüterin siqnal verdiyi sahә•
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması

mәtn
açar sahә•
obyekt OLE
mәntiqi sahә
MEMO

avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
bu sahәdә qiymәt tәkrarlana bilmәz•
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması

mәtn
unikal sahә•
obyekt OLE
mәntiqi sahә
MEMO

hansısa verilәnlәrin daxil edilmәsi tәkrarlanmadıqda
hansısa verilәnlәrin daxil edilmәsi dәfәlәrlә tәkrarlandıqda•
ilkin açar kimi “sayğac” tipli sahә istifadә edildikdә
cәdvәlin tәrtibi zamanı açar sahә verilmәdikdә
cәdvәldә unikal sahә varsa

avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
yazıların nömrәlәnmәsi üçün әdәdlәrin avtomatik artımı•
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması

avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması•
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması

avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması

•
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MEMO tipli sahәnin tәyinatı

Mәtn sahәsinin tәyinatı?

Hansı tip sahә avtomatik artım xüsusiyyәtinә malikdir?

Ancaq iki qiymәtә (hә vәya yox, 0 vә ya 1, doğu vә ya yalan vә s) malik olan verilәnlәr üçün hansı tip
sahә istifadә edilir?

Şәkil, klip vә video yazıların saxlanması üçün hansı tip sahә istifadә edilir?

Böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması üçün hansı tip sahә istifadә edilir?

Hansı tip sahә mәhdud ölçülü mәtn verilәnlәrini saxlayır?

şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması•
mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması

avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması•
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması

mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması•
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması

mәtn
sayğac•
mәntiqi
MEMO
DATA

mәtn
mәntiqi•
obyekt OLE
MEMO
DATA

mәtn
obyekt OLE•
mәntiqi
MEMO
DATA

OLE
MEMO•
mәntiqi
mәtn
DATA

sayğac
mәtn•
DATA
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VB sahәsinin hansı xüsusiyyәtinin qiymәti müxtәlif sahәlәrә verilә bilәr?

Sütunun başlığında hansı informasiya әks olunur?

“imza” verilmәdikdә sütunun başlığında hansı xüsusiyyәtin qiymәti әks olunur?

VB sahәsinin hansı xüsusiyyәtinin qiymәti müxtәlif sahәlәr üçün eyni ola bilmәz?

Sahәdәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti ilә әlaqәlidir?

Sahәdәki verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti ilә әlaqәlidir?

Sahәyә daxil edilәn verilәnlәrin tipini VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti tәyin edir?

mәntiqi
MEMO

doğru cavab yoxdur
imza•
ad
uzunluq
tip

doğru cavab yoxdur
imza•
ad
uzunluq
tip

doğru cavab yoxdur
ad•
tip
uzunluq
imza

doğru cavab yoxdur
ad•
tip
uzunluq
imza

doğru cavab yoxdur
uzunluq•
ad
tip
imza

doğru cavab yoxdur
uzunluq
ad
tip•
imza

doğru cavab yoxdur
tip•
ad
uzunluq
imza
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“Sahәnin tipi” VBnin hansı xarakteristikasını әks etdirir?

VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?

VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?

VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?

VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır?

Aşağıdakıların hansı VBİSdә işin ümumi texnologiyasının “cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı”
mәrhәlәsinә daxildir?

Aşağıdakıların hansı VBİSdә işin ümumi texnologiyasının “cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı”
mәrhәlәsinә daxildir?

açar sahәdir
vacib sahәdir
әlaqә sahәsidir
sahәnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir•
unikal sahәdir

sәtrlşrin miqdarı
imza•
format
sorğu
hәcm

sәtrlşrin miqdarı
ad•
format
sorğu
hәcm

sәtrlşrin miqdarı
uzunluq•
format
sorğu
hәcm

sәtrlşrin miqdarı
tip•
format
sorğu
hәcm

cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
sorğunun icrası zamanı bir vә ya bir neçә seçim şәrtinin tәyin edilmәsi•
cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi
cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi
әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini

cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
“dәyişmә” sorğusu ilә verilәnlәrin dәyişdirilmәsi vә ya daşınması•
cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi
cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi
әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini
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Aşağıdakıların hansı VBİSdә işin ümumi texnologiyasının “cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı”
mәrhәlәsinә daxildir?

cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi – bu:

әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini – bu:

cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi – bu:

cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi – bu:

aşağıdakıların hansı VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi prosesinә daxildir?

aşağıdakıların hansı VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi prosesinә daxildir?

aşağıdakıların hansı VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi prosesinә daxildir?

cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi
cәdvәllәrdә saxlanan verilәnlәrin, onları dәyişmәdәn emalı•
cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi
cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi
әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
“VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi” mәrhәlәsindә icra edilәn әmәliyyatlardan biridir•
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
“VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi” mәrhәlәsindә icra edilәn әmәliyyatlardan biridir•
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
“VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi” mәrhәlәsindә icra edilәn әmәliyyatlardan biridir•
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
“VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi” mәrhәlәsindә icra edilәn әmәliyyatlardan biridir•
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadәçi üçün әlverişli şәkildә yerlәşdirilmәsi
cәdvıllәr arasında әlaqәlәri tәmin edәn sahәlәrin müәyyәn edilmәsi•
dәyişilmәsi vә ya daşınması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin dәyişdirilmәsi
cәdvәldә saxlanması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin seçilmәsi
VBdә olmayan informasiyaların әlavә edilmәsi

cәdvәldә saxlanması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin seçilmәsi
VBdә olmayan informasiyaların әlavә edilmәsi
әgәr baza bir neçә qarşılıqlı әlaqәli cәdvәldәn ibarәtdirsә, onda hәr cәdvәldә açar sahәnin tәyini•
dәyişilmәsi vә ya daşınması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin dәyişdirilmәsi
hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadәçi üçün әlverişli şәkildә yerlәşdirilmәsi
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aşağıdakıların hansı VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi prosesinә daxildir?

Sorğunun icrası zamanı bir vә ya bir neçә şәrtin tәyin edilmәsi VBİSdә işin ümumi texnologiyasının
hansı mәrhәlәsinә daxildir?

Verilәnlәrin “dәyişmә” soröusu ilә dәyişdirilmәsi vә daşınması VBİSdә işin ümumi texnologiyasının
hansı mәrhәlәsinә daxildir?

cәdvәllәrdә saxlanan verilәnlәrin onları dәyişmәdәn seçilmәsi, VBİSdә işin ümumi texnologiyasının
hansı mәrhәlәsinә aiddir?

VBİSdә formanın tәyinatı

aşağıdakıların hansı cәdvәlәrә verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi üsuludur

aşağıdakıların hansı cәdvәlәrә verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi üsuludur

hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadәçi üçün әlverişli şәkildә yerlәşdirilmәsi
cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәrin tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsi•
dәyişilmәsi vә ya daşınması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin dәyişdirilmәsi
cәdvәldә saxlanması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin seçilmәsi
VBdә olmayan informasiyaların әlavә edilmәsi

hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadәçi üçün әlverişli şәkildә yerlәşdirilmәsi
cәdvәlin hәr yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının müәyyәn edilmәsi•
dәyişilmәsi vә ya daşınması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin dәyişdirilmәsi
cәdvәldә saxlanması nәzәrdә tutulan verilәnlәrin seçilmәsi
VBdә olmayan informasiyaların әlavә edilmәsi

arayış informasiyalarının alınması
cәdvәllәdә saxlanan verilәnlәrin emalı•
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi
VB cәdvәllәri strukturunun tәrtibi
VBdәn informasiyaların çıxarılması

arayış informasiyalarının alınması
cәdvәllәdә saxlanan verilәnlәrin emalı•
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi
VB cәdvәllәri strukturunun tәrtibi
VBdәn informasiyaların çıxarılması

arayış informasiyalarının alınması
cәdvәllәdә saxlanan verilәnlәrin emalı•
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi
VB cәdvәllәri strukturunun tәrtibi
VBdәn informasiyaların çıxarılması

hesabata çıxarılan informasiyanı istifadәçi üçün әlverişli olan ixtiyarı şәkildә yerlәşdirir
cәdvәllәrә verilәnlәri daxil edir vә düzәlişlәr edirlәr•
verilәnlәrin dәyişdirilmәsi vә daşınması
cәdvәllәrdә saxlanan verilәnlәrin seçilmәsi
verilәnlәrin cәdvәllәdәn ceçilmәsinin bir vә ya bir neçә şәrtini tәyin etmәyә imkan verir

“yazılarln әlavә edilmәsi” sorğusunun kömәyilә
ekran formalarının kömәyilә•
“dәyişmә” sorğusunun kömәyilә
“ceçmә” sorğusunun kömәyilә
“parametrlisorğunun” kömәyilә
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VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi – bu:

VBdәn informasiyaların çıxarılması – bu:

Cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı – bu:

cәdvәllәrә verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi – bu:

VB cәdvәllәrinin quruluşunun tәrtibi – bu:

VBİSnin hansı rejimi informasiyaların VBdәn çıxarılmasının әsas rejimidir:

VBİSnin hansı rejimi verilәnlәri xüsusi vasitәlәrdәn istifadә etmәklә çıxarır?

“yazılarln әlavә edilmәsi” sorğusunun kömәyilә
susma qaydasında tәqdim olunan cәdvәl şәkilli formanın kömәyilә•
“dәyişmә” sorğusunun kömәyilә
“ceçmә” sorğusunun kömәyilә
“parametrlisorğunun” kömәyilә

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
cәdvәlin hәr bir yazısının ibarәt olduğu sahәlәr siyahısının vә onların tipi vә ölçüsünün müәyyәn edilmәsindәn
ibarәt olan prosesdir

•
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
VBİSdә işin ümumi texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir•
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
VBİSdә işin ümumi texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir•
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
VBİSdә işin ümumi texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir•
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
VB cәdvәllәri quruluşunun tәrtibi әmәliyyatlarından biridir
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

arayış informasiyalarının alınması әmәliyyatlarından biridir
verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi әmәliyyatlarından biridir
cәdvәldә olan verilәnlәrin emalı әmәliyyatlarından biridir
VBİSdә işin ümumi texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir•
VBdәn informasiyaların çıxarılması әmәliyyatlarından biridir

forma
hesabat•
print
cәdvәl
modul

makrosı
cәdvәl
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VBİSnin hansı rejimi verilәnlәri, onların formada olduğu kimi çıxarır?

VBİSnin hansı rejimi verilәnlәri, onların cәdvәldә olduğu kimi çıxarır?

Hansı әmәliyyatın icrasının nәticәsi müvәqqәti verilәnlәnlәr yığımı cәdvәlidir?

VBİSdә obyekt OLE tipli sahәlәrin tәyinatı

VBİSnin Windowsda iş üçün nәzәrdә tutulmuş hansı tip sahәsi şәkillәrin, qrafiklәrin vә cәdvәllәrin
saxlanması üçün istifadә edilir?

Aşağıdakıların hansı VBİSdә ümumi iş texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?

Aşağıdakıların hansı VBİSdә ümumi iş texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?

forma
hesabat•
modul

doğru cavab yoxdur
hesabat
cәdvәl
sorğu
forma•

doğru cavab yoxdur
forma
sorğu
cәdvәl•
hesabat

doğru cavab yoxdur
formanın
cәdvәl tәrtibinin
sorğunun•
hesabatın icrasının

qeydlәrin saxlanması
tәqvim informasiyalarının saxlanması
mәtn informasiyalarının saxlanması
şәkil, qrafik vә cәdvәllәrin saxlanması•
mәntiqi informasiyaların saxlanması

OLE obyekti•
qeydlәr
universal
mәntiqi
mәtn

aralıq saxlama buferinin istifadәsi
VBİS faylları ilә iş
VBİS pәncәrәlәri ilә iş
VBdәn informasiyaların çıxarılması•
arayış informasiyasının alınması

aralıq saxlama buferinin istifadәsi
arayış informasiyasının alınması
VBİS faylları ilә iş
VBİS pәncәrәlәri ilә iş

•
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Aşağıdakıların hansı VBİSdә ümumi iş texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?

Aşağıdakıların hansı VBİSdә ümumi iş texnologiyasının әsas mәrhәlәlәrindәn biridir?

“Yarat” düymәsinin tәyinatı

“Aç” әmr düymәsinin tәyinatı?

Modullar – bu:

Modullar – bu:

Makroslar – bu:

Cәdvәllәrdә olan verilәnlәrin emalı•

aralıq saxlama buferinin istifadәsi
VBİS faylları ilә iş
VBİS pәncәrәlәri ilә iş
cәdvәllәrә verilәnlәrin daxil edilmәsi vә redaktәsi•
arayış informasiyasının alınması

arayış informasiyasının alınması
VBİS faylları ilә iş
VBİS pәncәrәlәri ilә iş
VB cәdvәllәrinin quruluşunun tәrtibi•
aralıq saxlama buferinin istifadәsi

istismar rejimindә VB obyektlәri ilә iş
yeni obyektlәrin yaradılmasına xidmәt edir•
yeni sahәlәr daxil etmәyә vә mövcud sahәlәrin xüsusiyyәtini dәyişmәyә imkan verir
obyektlәrin quruluşunu açır vә mәzmun deyil, quruluşda düzәliş etmәyә imkan verir
formalarda idarәetmә obyektlәri yaratmağa imkan verir

yeni obyektlәrin yaradılmasına xidmәt edir
istismar rejimindә VB obyektlәri ilә iş•
yeni sahәlәr daxil etmәyә vә mövcud sahәlәrin xüsusiyyәtini dәyişmәyә imkan verir
obyektlәrin quruluşunu açır vә mәzmun deyil, quruluşda düzәliş etmәyә imkan verir
formalarda idarәetmә obyektlәri yaratmağa imkan verir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
sifarişçinin xüsusi tәlәblәrinin ödәnmәsi üçün sistemin imkanlarını genişlәndirmәyә imkan verәn proqram
proseduralarıdır

•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir,

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
Visual basic dilindә yazılmış proqram proseduralarıdır•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

VBnin әsas obyektlәridir
ayrilmış düymәnin sıxılması ilә icra edilәn makroәmrlәrdir•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
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Makroslar – bu:

Hesabatlar – bu:

hesabatlar – bu:

formalar – bu:

Sorğular – bu:

Sorğular – bu:

Sorğular – bu:

informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
VBnin әsas obyektlәridir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir

•

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
VBnin әsas obyektlәridir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
formanın “әksi”dir•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
VBnin әsas obyektlәridir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir•
VBnin әsas obyektlәridir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
verilәnlәrin sıralanması, süzgclәnmәsi, seçilmәsi, dәyişdirilmәsi vә birlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş
obyektdir

•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
bazanın informasiyalarının dәyiişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
bazanın informasiyalarını birlәşdirilmәyә imkan verir•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
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Sorğular – bu:

Sorğular – bu:

Sorğular – bu:

Sorğular – bu:

Cәdvәllәr – bu:

Cәdvәllәr – bu:

Accessin üstünlüyü hansıdır?

VBnin әsas obyektlәridir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
bazanın informasiyalarının seçilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
bazanın informasiyalarının süzgәclәnmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
bazanın informasiyalarının sıralanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
verilәnlәrin saxlandığı әsas VB obyektidir•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları
bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir•
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir

offis paketi әlavәlәrinin birindә yaradılmış verilәnlәr çox asan birindәn digәrinә eksport olunur•
adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
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Accessin üstünlüyü hansıdır?

Accessin meydana gәlmәsinin istifadәçilәrә nә әhәmiyyәti oldu?

VB ilә işin istismar rejiminin tәyinatı:

VB ilә işin layihәlәndirmә rejiminin tәyinatı:

yaradıcı, istifadәçi – bu:

avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә  bu:

aç, konstruktor, yarat – bu:

doğru cavab yoxdur
adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr

doğru cavab yoxdur
offis paketi әlavәlәrinin birindә yaradılmış verilәnlәr çox asan birindәn digәrinә import olunur•
adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr

doğru cavab yoxdur
adi istifadәçilәr, proqramlaşdırmaya müraciәt etmәdәn, kifayәt qәdәr güclü VB yaratmaq vә istifadә etmәk üçün
әlverişli vasitә әldә etdilәr

•
adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr

lazımi әlaqәlәr qurulur
formanın kömәyilә baza doldurulur, sorğunun kömәyilә verilәnlәr emal edilir, cәdvәl vә ya hesabatlar şәklindә
nәticәlәr alınır

•
yeni obyektlәrin quruluşu verilir
bazada yeni obyektlәr yaradılır
sahәlәrin xüsusiyyәtlәri dәyişdirilir

lazımi әlaqәlәr qurulur
yeni obyektlәr yaradılır, onların quruluşu verilir, sahәlәrin xüsusiyyәtlәri dәyişdirilir, lazımi әlaqәlәr qurulur•
sorğunun kömәyilә verilәnlәr emal edilir
formanın kömәyilә baza doldurulur
yekun cәdvәllәr şәklindә nәticәlәr alınır

Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
Accessin әsas obyektlәridir
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür•
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir

VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:•
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
Accessin әsas obyektlәridir

VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir•
Accessin әsas obyektlәridir
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
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layihәlәndirmә, istismar – bu:

cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar – bu:

VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsü:

cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsuları:

Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәri:

tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәri:

Accessin әsas obyektlәri:

Hansı müәssisәlәr, ancaq özlәri üçün nәzәrdә tutulan, xüsusi VBİS proqramlaşdıra bilәr?

cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:

VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir•
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
Accessin әsas obyektlәridir
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:

VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
Accessin әsas obyektlәridir•
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:

cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
yaradıcı, istifadәçi•
aç, konstruktor, yarat
layihәlәndirmә, istismar
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә

yaradıcı, istifadәçi
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә•
aç, konstruktor, yarat
layihәlәndirmә, istismar
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar

yaradıcı, istifadәçi
aç, konstruktor, yarat•
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
layihәlәndirmә, istismar
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә

aç, konstruktor, yarat
layihәlәndirmә, istismar•
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
yaradıcı, istifadәçi
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar

yaradıcı, istifadәçi
aç, konstruktor, yarat
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar•
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
layihәlәndirmә, istismar
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hansı әmr düymәsi itismar rejimindә VB ilә iş üşün nәzәrdә tutulmuşdur?

hansı rejimdә formanın kömәyilә bazaya informasiya yazılır?

hansı rejimdә bazanın stukturası ilә işlәmәk mümkündür?

VB ilә hansı iş rejimindә yeni obyektlәr yaradılır, onların quruluşu verilir, sahәlәrin xüsusiyyәtlәri
dәyişdirilir, lazımi әlaqәlәr qurulur?

tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari baza ilә iş rejimlәri

tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari baza ilә iş rejimlәri

aşağıdakәların hansı verilәnlәrin sıralanması, süzgәclәnmәsi, seçilmәsi, dәyişdirilmәsi vә birlәşdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

doğru cavab yoxdur
kiçik biznesin müәssisәlәri
kiçik müәssisәlәr
çox miqdarda kompüteri olan müәssisәlәr
böyük müәssisәlәr•

yarat
konstruktor
doğru cavab yoxdur
layihәlәndir
aç•

layihәlәndirmә
avtomatik
әllә
istismar•
usta ilә

istismar
avtomatik
әllә
layihәlәndirmә•
usta ilә

әllә
avtomatik
istismar
usta ilә
layihәlәndirmә•

әllә
avtomatik
konstruktor
usta ilә
istismar•

layihәlәndirmә•
әllә
konstruktor
avtomatik
usta ilә

makroslar
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Aşağıdakıların hansı proqramistә, sifarişçinin xüsusi tәlәblәrinin ödәnmәsi üçün cictemin imkanlarını
genişlәndirmәyә imkan verir?

Aşağıdakıların hansı “Visual basic” dilindә yazılmış proqram proseduralarıdır?

Aşağıdakıların hansı, bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verir?

Aşağıdakıların hansı makroәmrlәrdәn ibarәtdir?

aşağıdakıların hansı verilәnlәrin әlverişli vә әyani şәkildә printerә çıxarılması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur?

Formanın “әksi” – bu:

aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarına baxilması vә yeni informasiyaların әlavә edilmәsi üçün
nәzәrdә tutulmuşdur?

hesabatlar
formalar
sorğular•
cәdvәllәr

makroslar
hesabatlar
sorğular
formalar
modullar•

makroslar
sorğular
formalar
modullar•
hesabatlar

modullar
sorğular
formalar
makroslar•
hesabatlar

formalar
makroslar•
hesabatlar
cәdvәllәr
sorğular

makroslar
formalar
hesabatlar•
cәdvәllәr
sorğular

makroslar
cәdvәllәr
sorğular
formalar
hesabatlar•
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aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının dәyiişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarını birlәşdirilmәyә imkan verir?

aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının seçilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının süzgәclәnmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının sıralanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının emalı üçün xüsusi strukturadır?

aşağıdakıların hansında verilәnlәr saxlanır?

cәdvәllәr
sorğular
makroslar
hesabatlar
formalar•

makroslar
cәdvәllәr
formalar
sorğular•
hesabatlar

makroslar
cәdvәllәr
formalar
sorğular•
hesabatlar

formalar
cәdvәllәr
makroslar
hesabatlar
sorğular•

formalar
cәdvәllәr
makroslar
hesabatlar
sorğular•

sorğular•
formalar
makroslar
cәdvәllәr
hesabatlar

makroslar
cәdvәllәr
formalar
sorğular•
hesabatlar

makroslar
hesabatlar
sorğular
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VBnin әsas obyekti hansıdır?

Accessi hansı dilin vasitәsilә inkişaf etdirmәk vә sazlamaq olar?

Verilәnlәrin bütövlüyünün tәmin edilmәsi – bu:

Әlaqәlәr – bu:

cәdvәlin әlavә edilmәsi – bu:

verilәnlәr sxemi – bu:

verilәnlәr sxemi – bu:

formalar
cәdvәllәr•

makroslar
sorğular
formalar
cәdvәllәr•
hesabatlar

PHP
Fox pro
c++
visual basic•
delfi

tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi
hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır

•

VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi
hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır
tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir•

altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir•
tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi
hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır

altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
alәtlәr panelinin әmridir•
tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi
hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır

altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn bayraqcıqdır
VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir•
tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
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cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?

cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?

cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?

cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?

cәdvәllәrin mәzmununun özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?

cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil?

konstruktor rejimi – bu:

cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsidir
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi
hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır

VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
cәdvәlin mәzmunu ancaq ayrıca әmrlә saxlanır•
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
cәdvәlin quruluşu sәnәddir
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu verir

cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu vermir•
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
cәdvәlin quruluşu sәnәddir
VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil

cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxil deyil•
VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
cәdvәlin quruluşu sәnәddir
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu verir

cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
cәdvәlin quruluşu sәnәd deyil•
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu verir

o, ayrıca әmrlә saxlanılır•
onun saxlanmasından imtina etmәk olmaz
verilәnlәrin bir sahәyә daxil edilib, növbәti sahәyә keçid baş verdiyi anda informasiyalar tә`cili bәrk diskә yazılır
biz cәdvәllә işlәdiyimiz müddәtdә onun, fasilәsiz, saxlanması baş verir
cәdvәllәrdәki bütün dәyişikliklәr avtomatik, real vaxt rejimindә saxlanılr

cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
VB cәdvәllәri müstәqil sәnәddir•
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
cәdvәlin quruluşu sәnәddir
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu verir

Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir

•
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir
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konstruktor rejimi – bu:

cәdvәl rejimi – bu:

cәdvәl rejimi – bu:

Cәdvәl ustası – bu:

cәdvәl ustası – bu:

cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
Cәdvәlin yaradılmasının, nisbәtәn universal әl üsulu hesab edilәn rejimidir•
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, hәmin anda informasiya doldurmağa imkan verәn yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan
rejimidir

•
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

•
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradilmasının, işin sadәlәşdirilmәsinә xidmәt edәn, terminologiyanı yaxşı bilmәdiyinә görә tәcrübәsi
olmayanların istifadәsi mәslәhәt bilinmәyәn, rejimidir

•
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması,
rejimidir

•
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir
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cәdvәl ustası – bu:

cәdvәllәrlә әlaqә  bu:

cәdvәllәrlә әlaqә  bu:

Cәdvәlin importu – bu:

cәdvәlin importu – bu:

Cәdvәlin importu – bu:

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, әsasәn, tәcrübәli layihәlәndiricilәr üşün nәzәrdә tutulan rejimidir•
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir

•
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin, uzaqlaşdırılmış serverdәn, hәm dә natamam import etmәklә yaradılması rejimidir•
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin quruluşu, onların adları vә xüsusiyyәtlәrinin başqa bazadan daxil edildiyi
rejimidir

•
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin quruluşu, onların adları, xüsusiyyәtlәri vә bazanın mәzmunun başqa bazadan
daxil edildiyi rejimidir

•
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir

Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan götürmәklә yaradilması üsuludur•
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tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrә necә adlanır?

cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi pәncәrәsi necә
adlanır?

VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün nәzәrdә tutulan dialoq cәdvәli necә adlanır?

VBnin gizlәdilmiş sütununu (sahәsini) necә әks etdirirlәr?

VB sütunu (sahәsi) necә gizlәdilir?

VB sütununun kontekst menyusu necә açılır?

cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә genişlәndirirlәr?

cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk üçün qoşulmanı xatırladan
rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin
sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik olan yarımfabrikatın açılmasına
әsaslanan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin quruluşunun avtomatik qurulması
rejimidir

cәdvәllәrin sxemi
cәdvәl әlavә edilmәsi
verilәnlәr sxemi
әlaqәlәr•
cәdvәlin әlaqәlәri

cәdvәllәrin sxemi
verilәnlәr sxemi
әlaqәlәr
cәdvәl әlavә edilmәsi•
cәdvәlin әlaqәlәri

әlaqәlәr
cәdvәl әlavә edilmәsi
cәdvәllәrin sxemi
cәdvәlin әlaqәlәri
verilәnlәr sxemi•

sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
kursoru sütunun gizlәdildiyi yerdә sütunlararası sәrhәddә gәtirirlәr vә ikiqat qeyd edirlәr•
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә

sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
ayrılmış sütunun kontekst menyusunun әmrlәrinin kömәyilә•

cәdvәl markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә•
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
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cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә genişlәndirirlәr?

cәdvәlin markeri – bu:

cәdvәlin markeri – bu:

yazının kontekst menyusu – bu:

yazı markeri – bu:

keçid düymәlәri – bu:

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

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

•

Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan
düymәdir
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә bütün cәdvәl ilә әmәliyyat
aparmağa imkan verәn kontekst menyunu açan düymәdir

•
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir

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

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

cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli ayıran düymәdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә ya silmә üçün hazırlayan
düymәdir

•
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur

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

Cәdvәl – bu:

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

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

Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyu necә adlanır?

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

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

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

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

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

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

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

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

cәdvәlin markeri
keçid düymәlәri•
yazı markeri
yazıların nömrәsi sahәsi
yazının kontekst menyusu
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cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtri necә adlanır?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konstruktor rejimi
cәdvәl ustası ilә yaratma•
cәdvәlin importu
cәdvәllәrlә әlaqә
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cәdvәlin yaradılmasının, әsasәn, tәcrübәli layihәlәndiricilәr üşün nәzәrdә tutulan rejimi necә adlanır?

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

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

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

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

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

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

cәdvәl rejimi

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

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

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

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

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

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

modullar
cәdvәllәr•
sorğular
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aşağıdakıların hansı seçmә sorğusu üçün xarakterikdir?

aşağıdakıların hansı dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?

aşağıdakıların hansı yekun sorğusu üçün xarakterikdir?

aşağıdakıların hansı hesablanan sahәyә malik sorğu üçün xarakterikdir?

aşağıdakıların hansı parametrli sorğu üçün xarakterikdir?

aşağıdakıların hansı seçmә sorğusu üçün xarakterikdir?

layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir – bu:

formalar
hesabatlar

müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin
yaradılması üçün istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün “nümunә üzrә sorğu blankı” istifadә edilir•
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir

sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin
yaradılması üçün istifadә edilir

•
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir

müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin
yaradılması üçün istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir•
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir

müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin
yaradılması üçün istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir•
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir

müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin
yaradılması üçün istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir•
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir

müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni cәdvәlin
yaradılması üçün istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir•
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir

“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?•
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mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar
aparır – bu:

mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir – bu:

istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir – bu:

baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa
imkan verir – bu:

aşağıdakıların hansı dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?

Aşağıdakıların hansı yekun sorğuları üçün xarakterikdir?

aşağıdakıların hansı hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?

•
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?

dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?•
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:

dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?•
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?

parametrli sorğular üçün xarakterikdir?•
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?

dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:•
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?

baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan
verir
layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir•
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır

layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır•
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan
verir

layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir•
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aşağıdakıların hansı parametrli sorğular üçün xarakterikdir?

Aşağıdakıların hansı “Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:

nümunә üzrә sorğu blankında uyğun sahәyә lazımi kriteriyanı yazmaqla

nümunә üzrә sorğu blankında uyğun bayraqcığı çevirmәklә

nümunә üzrә sorğu blankında açılan siyahı düymәlәrinin kömәyilә

nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı hissәsindәki cәdvәllәrdәn sahәnin daşınması zamanı avtomatik:

nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı hissәsindәki cәdvәllәrdәn sahә adlarının daşınması yolu ilә:

•
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan
verir
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır

layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir•
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan
verir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır

layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan verir
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә cәdvәllәri yaratmağa imkan
verir

•
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә malikdir
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s kimi hesablamalar aparır

“sahә” sәtri doldurulur
“seçim şәrti” sәtri doldurulur•
“çeşidlәmә” sәtri dolourulur
“cәdvәlin adı” sәtri doldurulur
“ekrana çıxış” sәtri doldurulur

“seçim şәrti” sәtri doldurulur
“ekrana çıxış” sәtri doldurulur•
“çeşidlәmә” sәtri dolourulur
“cәdvәlin adı” sәtri doldurulur
“sahә” sәtri doldurulur

“seçim şәrti” sәtri doldurulur
“çeşidlәmә” sәtri dolourulur•
“sahә” sәtri doldurulur
“cәdvәlin adı” sәtri doldurulur
“ekrana çıxış” sәtri doldurulur

“seçim şәrti” sәtri doldurulur
“cәdvәlin adı” sәtri doldurulur•
“çeşidlәmә” sәtri dolourulur
“sahә” sәtri doldurulur
“ekrana çıxış” sәtri doldurulur

“seçim şәrti” sәtri doldurulur
“sahә” sәtri doldurulur•
“çeşidlәmә” sәtri dolourulur
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Nümunә üzrә sorğu blankının “seçim şәrti” sәtri necә doldurulur?

Nümunә üzrә sorğu blankının “ekrana çıxış” sәtri necә doldurulur?

Nümunә üzrә sorğu blankının “çeşidlәmә” sәtri necә doldurulur?

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

Nümunә üzrә sorğu blankının “sahә” sәtri necә doldurulur?

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

nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

“cәdvәlin adı” sәtri doldurulur
“ekrana çıxış” sәtri doldurulur

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

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

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

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

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

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

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

soğunun quruluşu – bu:

bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı – bu:

cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular – bu:

Nümunә üzrә sorğu blankının elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

Nümunә üzrә sorğu blankının aşağı panelinin elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

Nümunә üzrә sorğu blankının yuxarı panelinin elementlәri hansı bәnddә verilmişdir?

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

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

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

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

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

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

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

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

bütün cәdvәllәrin sahәlәrinin siyahısı
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Hansı sorğunun yaradılması zamanı yazıların qabaqcadan qruplaşdırılması tәlәb olunur?

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

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

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

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

Sorğu üçün baza cәdvәllәrinin seçilmәsi hansı pәncәrәdә hәyata keçirilir?

Bazaya sorğunun yaradılması hansı pәncәrәdә başlayır?

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

dәyişiklik sorğusu
yekun sorğusu•
hesblama sorğusu
seçmә sorğusu
parametrli sorğu

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

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

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

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

seçmә sorğusu
cәdvәl әlavә edilmәsi•
yeni sorğu
verilәnlәr bazası
sorğu blankı

seçmә sorğusu
verilәnlәr bazası•
cәdvәl әlavә edilmәsi
yeni sorğu
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müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin informasiyaları yeni
cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir – bu:

sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir – bu:

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

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

sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir – bu:

“vkladka” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

“Әmr düymәlәri” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

sorğu blankı

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

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

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

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

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

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Formanın mәhdud sahәsindә başqa idarәetmә elementlәri yerlәşdirmәyә imkan verir•
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә
verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan veri
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә
verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür•
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә
verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan veri
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
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“Siyahılı sahә” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

“Siyahılı sahә” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

“Siyahılı sahә” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

“Siyahı” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

“Siyahı” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

“Siyahı” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

“Baraqcıq” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

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

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

•
cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә
verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla
açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

•
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә
verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

•
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә
verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan veri
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir•
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir•
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla
açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә
verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan veri

•
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә
verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
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“Çevirici” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti:

OLE obyekt sahәsi – bu:

vkladkalar – bu:

sahә  bu:

sahә  bu:

obyektin seçilmәsi – bu:

Yazılış – bu:

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr•
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә
verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan veri
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә
verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr•
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә
verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan veri
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә
verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn elementidir
xarici obyektlәrin yerlәşdirilmәsinә xidmәt edir•
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir

“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn elementidir•
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir

“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir•
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir

“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir•
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә edilәn elementidir
formada xarici obyektin yerlәşdirilmәsinә xidmәt edir

“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә edilәn elementidir•
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
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Birlәşdirilmiş yazı:

Әlaqәdar sahә:

idarәetmә elementi

Qeydlәr sahәsi:

Verilәnlәr sahәsi:

Başlıq bölmәsi:

“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn elementidir•
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә edilәn elementidir

Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt belә adlanır
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır•
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi belә
adlanır

Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt belә adlanır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi belә
adlanır

•
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır

Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi belә
adlanır
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır•
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt belә adlanır

Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt belә adlanır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi belә
adlanır
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır•

Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi belә
adlanır
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır•
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır

Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt belә adlanır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi belә
adlanır
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır•
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Elementlәr paneli:

Formanın mәhdud sahәsindә başqa idarәetmә elementlәri yerlәşdirmәyә imkan verir – bu:

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür – bu:

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

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

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

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

Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan obyekt belә adlanır•
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn idarәetmә elementi belә
adlanır
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır

vkladkadır•
bayraqcıqdır(flajokdur)
siyahıdır
әmr düymәlәridir
ceviricidir

ceviricidir
vkladkadır
әmr düymәlәri•
bayraqcıqdır(flajokdur)
siyahıdır

siyahılı sahәdir•
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
әmr düymәlәridir
siyahıdır

siyahıdır
siyahılı sahәdir•
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
әmr düymәlәridir

vkladkadır
bayraqcıqdır(flajokdur)
siyahılı sahәdir•
әmr düymәlәridir
siyahıdır

vkladkadır
bayraqcıqdır(flajokdur)
siyahıdır•



587

588

589

590

591

592

593

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

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

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

İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr – bu:

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

aşağıdakıların hansı ancaq formanın quruluş elementidir?

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

әmr düymәlәridir
ceviricidir

vkladkadır
ceviricidir
әmr düymәlәridir
siyahıdır•
bayraqcıqdır(flajokdur)

әmr düymәlәridir
vkladkadır
bayraqcıqdır(flajokdur)
siyahıdır•
ceviricidir

әmr düymәsidir
baraqcıqdır (flajkidir)•
siyahıdır
çeviricidir
siyahılı sahәdir

vkladkadır
çeviricidir•
siyahılı sahәdir
siyahıdır
әmr düymәlәridir

vkladka
OLE obyekt sahәsi•
sahә
yazılış
obyektin seçilmәsi

qeydlәr
doğru cavab yoxdur•
kolontitul
başlıq
verilәnlәr sahәsi

formanın işçi sahәsini saxlayır
formanın işçi sahәsinin ölçüsünü göstırir•
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsini saxlayır
elementlәr panelini saxlayır
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Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi necә adlanır?

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

Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar necә adlandırılır?

Formanın quruluş elementlәrindәn biri:

Formanın quruluş elementlәrindәn biri:

Formanın quruluş elementlәrindәn biri:

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

әlaqәli sahәlәri saxlayır

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

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

әlaqәlәr
idarәetmә elementlәri•
elementlәr paneli
verilәnlәr
sahә

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

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

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

formanın işçi sahәsi
alәtlәr paneli•
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
әlaqәli sahәlәr
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aşağıdakıların hansı sәhifә nömrәlәrinin çapı üçün ictifadә edilә bilәr?

aşağıdakıların hansı hesabatın alt başlıqlarının çapı üçün istifadә edilir?

aşağıdakıların hansı ancaq hesabatın quruluş elementidir?

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

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

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

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

# “Access 2010 pәncәrәsinin baş lentinin VB ilә iş adlanan qoyuluşuna keçin” әmri hansı әmәliyyatda
rastlaşır?

başlıq
verilәnlәr sahәsi
kolontitul•
doğru cavab yoxdur
qeydlәr

doğru cavab yoxdur
yuxarı kolontitul•
verilәnlәr sahәsi
başlıq
qeydlәr

qeydlәr
kolontitul•
doğru cavab yoxdur
başlıq
verilәnlәr sahәsi

vkladki
sahә•
yazılış
obyektin seçilmәsi
siyahı

vkladki
sahә•
yazılış
obyektin seçilmәsi
siyahı

vkladki
obyektin seçilmәsi•
sahә
yazılış
siyahı

vkladki
yazılış•
sahә
obyektin seçilmәsi
siyahı
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# “Kompüterin ӘSinin saxlanması pәncәrәsi görünür. Qovluğu seçin vә çevrilmiş VBnin saxlanacağı
faylın adını yazın vә Saxla düymәsinә qeyd edin” әmri hansı әmәliyyatda rastlaşır?

# “Müraciәt menyu әmrini seçin, pәncәrәnin dәyişmiş sağ hissәsindә isә Access VBnin formatının
tipini seçin” әmri hansı әmәliyyatda rastlaşır?

# “VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsi görünür. “Bәli” düymәsini sıxın” әmri hansı әmәliyyatda
rastlaşır?

# “Accessin parametrlәri pәncәrәsi görünür. Burada Cari VB bәndini seçin” әmri hansı әmәliyyatda
rastlaşır?

# “Access 2010 pәncәrәsinin Fayl qoyuluşunda “Parametrlәr” bәndini seçin” әmri hansı әmәliyyatga
rastlaşır?

# “Әlavәnin parametrlәri bölmәsindә “Sjimat pri zakrıtii” bayraqcığını qoyun” әmri hansı әmәliyyatda
rastlaşır?

VBnin sıxılması
VBnin iş sürәtinin tәhlili•
VBnin Access 2007/2010 formatına çevrilmәsi
sıxma utilitinin avtomatik buraxılmasının nizamlanması
VBnin Access 2007/2010 formatının әvvәlki versiyalara çevrilmәsi

VBnin iş sürәtinin tәhlili
VBnin Access 2007/2010 formatının әvvәlki versiyalara çevrilmәsi•
VBnin Access 2007/2010 formatına çevrilmәsi
sıxma utilitinin avtomatik buraxılmasının nizamlanması
VBnin sıxılması

VBnin sıxılması
VBnin Access 2007/2010 formatına çevrilmәsi
sıxma utilitinin avtomatik buraxılmasının nizamlanması
VBnin iş sürәtinin tәhlili
VBnin Access 2007/2010 formatının әvvәlki versiyalara çevrilmәsi•

VBnin iş sürәtinin tәhlili
VBnin Access 2007/2010 formatına çevrilmәsi•
VBnin sıxılması
sıxma utilitinin avtomatik buraxılmasının nizamlanması
VBnin Access 2007/2010 formatının әvvәlki versiyalara çevrilmәsi

VBnin iş sürәtinin tәhlili
sıxma utilitinin avtomatik buraxılmasının nizamlanması•
VBnin Access 2007/2010 formatına çevrilmәsi
VBnin sıxılması
VBnin Access 2007/2010 formatının әvvәlki versiyalara çevrilmәsi

VBnin iş sürәtinin tәhlili
sıxma utilitinin avtomatik buraxılmasının nizamlanması•
VBnin Access 2007/2010 formatına çevrilmәsi
VBnin sıxılması
VBnin Access 2007/2010 formatının әvvәlki versiyalara çevrilmәsi

VBnin iş sürәtinin tәhlili
sıxma utilitinin avtomatik buraxılmasının nizamlanması•
VBnin Access 2007/2010 formatına çevrilmәsi
VBnin sıxılması
VBnin Access 2007/2010 formatının әvvәlki versiyalara çevrilmәsi
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# “Vıberite sredi nix:Sjat i vosstanovit” әmri hansı әmәliyyatda rastlaşır?

# VBnin accdefayl kimi saxlanması әmri:

# VBnin iş sürәtinin optimallaşdırılması proqramının buraxılması әmri:

# VBnin 2007/2010 formatına çevrilmәsi

# Accessin nizamlanmasına VBnin sıxılmasının daxil edilmәsi

# VBnin sıxılması xidmәti proqramının icraya buraxılması әmri:

# hansı әmәliyyatın icrası mümkündür?

# hansı әmәliyyatın icrası mümkündür?

VBnin iş sürәtinin tәhlili
VBnin sıxılması•
VBnin Access 2007/2010 formatına çevrilmәsi
sıxma utilitinin avtomatik buraxılmasının nizamlanması
VBnin Access 2007/2010 formatının әvvәlki versiyalara çevrilmәsi

Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsindә Da/Sozdat ACCDE i vosstanovit
Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Dostup/Sozdat ACCDE/Soxranit•
Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsindә Da/Sozdat ACCDE
Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Sozdat ACCDE
Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Sozdat ACCDE

Otkrıt/Dannıye/Rabota s bazami dannıx/Analiz bıstrodeystviye/Tip obyekta
Otkrıt/Rabota s bazami dannıx/Analiz bıstrodeystviye/Tip obyekta•
Otkrıt/Fayl/Rabota s bazami dannıx/Analiz bıstrodeystviya/Tip obyekta
Otkrıt/Servis/Analiz bıstrodeystviye/Tip obyekta
Otkrıt/Fayl/Servis/Analiz bıstrodeystviye/Tip obyekta

Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsindә Da/Preobrazovat i vosstanovit
Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsindә Da/Soxranit•
Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Preobrazovat
Fayl/Parametı/Tekuşşaya baza dannıx/Preobrazovat pri zakrıtii/OK
Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Preobrazovat/Soxranit

Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsindә Da/Sjat i vosstanovit
Fayl/Parametı/Tekuşşaya baza dannıx/Sjimat pri zakrıtii/OK•
Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsindә Da/Sjat i vosstanovit
Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Sjat i vosstanovit
Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Sjimat/Soxranit

Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsindә Da/Sjat i vosstanovit
Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Sjat i vosstanovit•
Zapusk Access/Fayl/Otkrıt/VBnin yaxşılaşdırılması pәncәrәsindә Da/Sjat i vosstanovit
Fayl/Parametı/Tekuşşaya baza dannıx/Sjimat pri zakrıtii/OK
Fayl/Otkrıt/Fayl/Svedeniya/Sjimat/Soxranit

accdefayl şәklindә olan VBdә VBA obyrektlәri modelinin dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk•
accdefayl şәklindә olan VBnin vә ya obyektlәr kitabxanasına göndәrişlәrin silinmәsi, әlavә edilmәsi vә ya
dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan VBnin forma, hesabat vә ya modullarına konstruktor rejimindә baxmaq, dәyişmәk vә ya
onları yaratmaq
accdefayl şәklindә olan VBnin proqramlarının MS Access metodları vә xüsusiyyәtlәri ilә dәyişdirilmәsi
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# hansı әmәliyyatın icrası mümkündür?

# hansı әmәliyyatın icrası mümkündür?

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

accdefayl şәklindә olan VBdә VBA obyrektlәri modelinin dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk•
accdefayl şәklindә olan VBnin vә ya obyektlәr kitabxanasına göndәrişlәrin silinmәsi, әlavә edilmәsi vә ya
dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan VBnin forma, hesabat vә ya modullarına konstruktor rejimindә baxmaq, dәyişmәk vә ya
onları yaratmaq
accdefayl şәklindә olan VBnin proqramlarının MS Access metodları vә xüsusiyyәtlәri ilә dәyişdirilmәsi

accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk•
accdefayl şәklindә olan VBnin forma, hesabat vә ya modullarına konstruktor rejimindә baxmaq, dәyişmәk vә ya
onları yaratmaq
accdefayl şәklindә olan VBdә VBA obyrektlәri modelinin dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan VBnin proqramlarının MS Access metodları vә xüsusiyyәtlәri ilә dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan VBnin vә ya obyektlәr kitabxanasına göndәrişlәrin silinmәsi, әlavә edilmәsi vә ya
dәyişdirilmәsi

accdefayl şәklindә olan VBdә VBA obyrektlәri modelinin dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk•
accdefayl şәklindә olan VBnin vә ya obyektlәr kitabxanasına göndәrişlәrin silinmәsi, әlavә edilmәsi vә ya
dәyişdirilmәsi
accdefayl şәklindә olan VBnin forma, hesabat vә ya modullarına konstruktor rejimindә baxmaq, dәyişmәk vә ya
onları yaratmaq
accdefayl şәklindә olan VBnin proqramlarının MS Access metodları vә xüsusiyyәtlәri ilә dәyişdirilmәsi

accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
modulların import vә eksportu•
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk

accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
hesabatların import vә eksportu•
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk

accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
formanın import vә eksportu•
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk

accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
VBA obyektlәrinin modelinin dәyişdirilmәsi•
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk
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# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
MS Accessin metod vә xüsusiyyәtlәrinin kömәyilә proqramların dәyişdirilmәsi•
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk

accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
VB obyektlәrinin dәyişdirilmәsi•
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya import etmәk

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

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

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

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

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

accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
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# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur:

# VB accdefayl kimi saxlandıqda nәyin sayәsindә VBnin hәcmi azalır?

# VB accdefayl kimi saxlandıqda Visual Basic proqramlar...

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

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

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

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

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

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

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

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

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

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

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

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

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

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

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

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

yaddaşın istifadәsi optimallaşır
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır•
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
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# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

# VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd:

# VBnin accdefayl kimi saxlanması zamanı:

# VBnin accdefayl kimi saxlanması zamanı:

# yazını cәdvәldәn sildikdә onun bazada tutduğu yer:

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

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

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

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

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

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

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

avtomatik azad edilmir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilmir•
avtomatik azad edilir
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# yazını cәdvәldәn sildikdә onun bazada tutduğu yer:

# cәdvәli VBdәn sildikdә hәmin VB faylının hәcmi:

# Formanı VBdәn sildikdә hәmin VB faylının hәcmi:

# FROM cümlәsi

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

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

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

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

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

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

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

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

FROM cümlәsi
HAVİNG cümlәsi•
ORDER BY cümlәsi
WHERE cümlәsi
DİSTİNCT predikatı

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

FROM cümlәsi
TOP predikatı•
ORDER BY cümlәsi
WHERE cümlәsi
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# SQL sorğudan tәkrarlanan yazıların çıxarılması üçün istifadә edilir:

# bu vә ya digәr miqdarda seçilmiş sütunların qiymәtlәrinә uyğun olaraq sorğunun nәticәsini nisamlayır

# SELECT operatorunun müraciәt etdiyi cәdvәlin sahәlәri üçün “doğru” vә ya “yalan” qiymәtlәri alan
şәrti ifadәni verir:

# yaradılan sorğunun yazılarının mәnbәyi olacaq cәdvәllәrin adlarını müәyyәn edir:

# VBdәn cәdvәlin, proseduranın, cәdvәldәn indeksin silinmәsi vә ya tәqdim edilmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

# cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun
dәyişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur

# yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

DİSTİNCT predikatı

TOP predikatı
DİSTİNCT predikatı•
ORDER BY cümlәsi
WHERE cümlәsi
FROM cümlәsi

TOP predikatı
ORDER BY cümlәsi•
FROM cümlәsi
WHERE cümlәsi
DİSTİNCT predikatı

TOP predikatı
WHERE cümlәsi•
ORDER BY cümlәsi
FROM cümlәsi
DİSTİNCT predikatı

TOP predikatı
FROM cümlәsi•
ORDER BY cümlәsi
WHERE cümlәsi
DİSTİNCT predikatı

ALTER TABLE operatoru
DROP operatoru•
UPDATE operatoru
İNSERT operatoru
DELETE operatoru

SELECT operatoru
ALTER TABLE operatoru•
UPDATE operatoru
İNSERT operatoru
DELETE operatoru

ALTER TABLE operatoru
DELETE operatoru•
UPDATE operatoru
DROP operatoru
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# verilmiş şәrt әsasında cәdvәlin bir vә ya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq
edilir

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

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

# DROP operatoru:

# ALTER TABLE operatoru:

# DELETE operatoru:

# UPDATE operatoru:

SELECT operatoru

ALTER TABLE operatoru
UPDATE operatoru•
SELECT operatoru
İNSERT operatoru
DELETE operatoru

ALTER TABLE operatoru
İNSERT operatoru•
UPDATE operatoru
SELECT operatoru
DELETE operatoru

UPDATE operatoru
ALTER TABLE operatoru
DELETE operatoru
SELECT operatoru•
İNSERT operatoru

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

icrasının nәticәsi VBdәn lazımi sәtrlәrin seçilib, yazılar yığımının dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsidir
cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun dәyişdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•
verilmiş şәrt әsasındacәdvәlin bir vәya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir
sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklәyazıların cәdvәlә
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

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

# SELECT operatoru

# qeyri prosedur dillәrә aid edilir:

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

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

# verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

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

cәdvәl konstruktorunun vә ya CREATE TABLE operatorunun kömәyilә cәdvәlin strukturunun dәyişdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuşdur
sәtirlәrin bir cәdvәldәn digәrinә köçürülmәsi, habelә qiymәtlәr siyahısından istifadә etmәklәyazıların cәdvәlә
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•
verilmiş şәrt әsasındacәdvәlin bir vәya bir neçә sütununda qiymәtlәrin dәyişdirilmәsi üçün tәtbiq edilir
icrasının nәticәsi VBdәn lazımi sәtrlәrin seçilib, yazılar yığımının dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsidir
yazıların cәdvәldәn silinmәsi üçün sorğu yaradır

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

FROM açar sözü
DML dili
DDL dili
SQL dili•
SELECT operatoru

FROM açar sözü
SELECT operatoru•
SQL dili
DML dili
DDL dili

FROM açar sözü
DDL dili•
SQL dili
DML dili
SELECT operatoru

FROM açar sözü
DML dili•
DDL dili
SQL dili
SELECT operatoru
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# layihәlәndiriciyә, VByә sadә vә mürәkkәb sorğular yaratmaq vә icra etmәk üçün imkan verir:

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

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

# SQL dili:

# Access üçün SQL MS dili...

# Access üçün SQL MS dili...

# Access üçün SQL MS dili...

# Access üçün SQL MS dili...

FROM açar sözü
SQL dili•
DDL dili
DML dili
SELECT operatoru

FROM açar sözü
SQL dili•
DDL dili
DML dili
SELECT operatoru

DML dili
SELECT operatoru
SQL dili•
DDL dili
FROM açar sözü

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

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olan cәdvәllәrin adları tәyin edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin kliyent proqramına ötürülmәsi üsulunu әks etdirir, lakin onlarin kliyent proqramında emalı vә
istifadәçiyә tәqdimatı barәdә heç nә әks etdirmir

•
VBnin strukturunun tәsvir edilmәsi vә müraciәtlәrin idarә edilmәsi üçün istifadә edilir
verilәnlәrin seçilmәsi vә yenilәşdirilmәsi üçün istifadә edilir
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilmәsi vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilmәsi üçün istifadә edilir

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

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

# SELECT operatoru…

# DDL (Data Definitition Language) dili:

# DML (Data Manipulation Language) dili:

# SQL dili VB layihәlәndiricisinә imkan verir ki:

# SQL dili VB layihәlәndiricisinә imkan verir ki:

# SQL dili VB layihәlәndiricisinә imkan verir ki:

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

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

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

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

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

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

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

yaradılan sorğu üçün yazıların mәnbәyi olancәdvәllәrin adları tәyin edilsin
VBdәn lazımi sәtirlәr seçilsin vә yazılar mәcmusunun dinamik obyektindә yerlәşdirilsin
verilәnlәr seçilsin vә yenilәşdirilsin



VBnin strukturu tәsvir edilsin vә müraciәtlәr idarә edilsin
VBnin vә cәdvәllәrin tam quruluşunu tәsvir etmәklә, onları yaratsın•


