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1625m_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1625m Kompyuter elminin tarixi vә metodologiyası

          İnformasiyanın saxlanması prosesi hansı mәqsәdlә aparılır?

          İnformasiyanın ötürülmәsini icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

      İnformasiyanın ötürülmәsi prosesi hansı mәqsәdlә aparılır?

       İnformasiyanın toplanmasını icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

      İnformasiyanın toplanması prosesi hansı mәqsәdlә apaılır?

       İnformasiya proseslәrinin gedişi üsulları hansılardır?

        İnformasiya proseslәrinә nәlәr aiddir?

başqa informasiya ilә birgә istifadә etmәk mәqsәdi ilә
ötürmә vә emal vaxtları arasında saxlamaq mәqsәdi ilә.•
başqa mәsәlәlәrin hәllindә istifadә etmәk mәqsәdi ilә
gәlәcәkdә istifadә etmәk mәqsәdi ilә
başqa istifadәçilәrin istifadә etmәsi mәqsәdi ilә

sәs, rәng, iy, dad vә s.
kabel, telefon, teleqraf, peyk, modem vә s.•
hava, su, metal, radiodalğa vә s.
metal naqil, optik naqil, radio, televiziya, faks vә s.
kitab, qәzet, jurnal vә s.

toplanmış informasiyanı icra mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә
toplanmış informasiyanı emal mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә.•
toplanmış informasiyanı istehlak mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә
toplanmış informasiyanı saxlama mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә
toplanmış informasiyanı tәlәbat mәntәqәsinә çatdırmaq mәqsәdi ilә

reklam lövhәlәri, marşrut göstәricilәri, marşrut cәdvәllәri vә s.
sayğaclar, tәrәzilәr, saatlar, ölçü cihazları, qeydedici cihazlar vә s.•
kitab, qәzet, jurnal, şәkil, sxem vә s.
telefon, televiziya, maqnitofon, radioqәbuledici, teleqraf vә s.
mәlumat lövhәlәri, displey ekranı, reklam çarxları vә s.

qәbul edilәcәk qәrarı hazırlamaq mәqsәdi ilә
öyrәnilәn obyektin vәziyyәti haqqında mәlumat alınması mәqsәdi ilә.•
istifadәçi sorğularına cavab vermәk mәqsәdi ilә
hәll edilәcәk mәsәlәni ilkin verilәnlәrlә tәmin etmәk mәqsәdi ilә
verilәnlәr bazasını lazımi informasiya ilә doldurmaq mәqsәdi ilә

adi, mexaniki, kompleks mexaniki, yarımavtomatik vә avtomatik
adi, mexaniki, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik.•
adi, mexaniki, yarımavtomat, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik
adi, mexaniki, elektromexaniki, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik
adi, mexaniki, kompleks mexaniki, avtomatlaşdırılmış vә avtomatik

informasiyanın miqdarının ölçülmәsi vә dәyişdirilmәsi
informasiyanın toplanması, ötürülmәsi, saxlanması, emalı vә tәqdimatı.•
informasiyanın keyfiyyәtinin ölçülmәsi vә dәyişdirilmәsi
informasiyanın kәmiyyәtinin ölçülmәsi vә dәyişdirilmәsi
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          İnformasiya prosesi dedikdә, nә başa düşülür?

    Kompüterdә hesablama prosesi necә gedir?

       Kompüter siniflәrinin meydanaçıxma ardıcıllığı necәdir?

        Kompüterlәr qabaritinә vә mәhsuldarlıqına görә necә tәsniflәşdirilir?

     Fәrdi kompüter hansı nәslin nümayәndәsidir?

       Kompüter nәsillәri nә ilә fәrqlәnir?

       Kompüter nә ilә işlәyir?

       İnformatika kompüterin nәyidir?

informasiyanın hәcminin ölçülmәsi vә dәyişdirilmәsi

qeyrimüәyyәnliyin lәğvi prosesi
informasiya üzәrindә icra edilәn әmәliyyatlar toplusu.•
qeyrienergetik proses
qeyrimaddi proses
virtual proses

kompüterin bütün qurğularının qarşılıqlı әlaqәli fәaliyyәti şәraitindә
kompüter üçün әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş proqram üzrә.•
yaddaşla prosessorun qarşılıqlı fәaliyyәti şәraitindә
ikilik say sistemindә
verilәnlәrin vә proqramların operativ yaddaşa yüklәnmәsi nәticәsindә

ardıcıl tәsirli, paralel tәsirli, neyrokompüterlә
böyük, super, orta, mini, mikro kompüterlәr.•
maynfreym, xost maşın, server, işçi stansiya
super, böyük, orta, mini, mikro kompüterlәr
universal, ixtisaslaşdırılmış, çoxmaşınlı

Blez Paskal, Fon Neyman, Lütfizadә kompüterlәri
super, böyük, orta, mini, mikro kompüterlәr.•
universal, ixtisaslaşdırılmış, çoxmaşınlı
maynfreym, xost maşın, server, işçi stansiya
ardıcıl tәsirli, paralel tәsirli, neyrokompüterlәr

5ci
4cü.•
2ci
3cü
1ci

tәtbiq imkanları ilә
element bazası ilә.•
funksional imkanları ilә
mәhsuldarlığı ilә
qabariti ilә

operatorlarla
proqramla.•
informasiya ilә
elektriklә
verilәnlәrlә
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     Kompüter informatikanın nәyidir?

          İnformasiya sistemi ilә informasiya texnologiyasının nә fәrqi var?

    İnformasiya texnologiyasının reallaşması üçün mühit nәdir?

     Yeni informasiya texnologiyasının 3 әsas prinsipi hansılardır?

       Yeni informasiya texnologiyasının yeniliyi nәdәdir?

   Yeni informasiya texnologiyasının tәmәlindә hansı texnika durur?

     İnformasiya texnologiyası insandan nәlәri tәlәb edir?

canı
nәzәri әsası.•
әtraf mühiti
baş problemi
fәaliyyәt sferası

beyni
mәhsulu.•
mәrkәzi aparatı
әsas alәti
nüvәsi

informasiya sistemi informasiya texnologiyasının sinonimidir
sistem quruluşa malikdir, texnologiya әmәllәr sırasıdır.•
hәr ikisi verilәnlәrin emalına әsaslanır
hәr ikisi mәsәlә hәlli üçündür
bunlar eyni mәnalı anlayışlardır

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

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

yeni mәsәlәlәrin hәllini mümkün etmәyindә
fәaliyyәtin mәzmununu köklü surәtdә dәyişdirmәyindә.•
yeni dünyagörüşü yaratmağında

xostmaşın
lokal şәbәkә texnikası
server
maynfreym
fәrdi kompüter.•

layihәlәşdirmә biliyi, tәşkilatçılıq qabiliyyәti, tәhlil ustalığı
alqoritmik mәdәniyyәt, davranış norması, fiziki dözüm
proqramlaşdırma bacarığı, tәhlil ustalığı
peşәkarlıq, zehni itilik, fiziki dözümlülük.•
qәrar qәbul etmәk bacarığı, proqramçı sәriştәsi
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      İnformasiya proseslәrinin optimallıq kriterisi nәdir?

      İnformasiya proseslәrini kim idarә edir?

    Verilәnlәrin emal proseslәri hansı әlamәtә görә fәrqlәndirilir?

     Emal prosesinin vasitәlәri nәlәrdir?

         İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdir?

        İnformasiya texnologiyasının emal obyekti nәdir?

       İnformatika necә elmdir?

        İnformatikanın әhәmiyyәti nәdir?

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

layihәlәşdirici
modellәşdirici
qәrar qәbul edәn şәxs.•
proqramçı
inzibatçı

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

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

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

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

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

zehni fәaliyyәti intensivlәşdirir
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   İKT elminin perspektiv tәtbiqi sahәlәri hansılardır?

     İnformasiya texnologiyaları hansı elmi istiqamәtә aiddir?

  İKTİnformasiya vә kommunikasiya texnologiyaları elmi nәyi öyrәnir?

     İnformasiya texnologiyası dedikdә, nә başa düşülür?

      Kompüter texnologiyası dedikdә, ...

       İnformasiya texnologiyası ilә kompüter texnologiyasının nә fәrqi var?

       İnformasiyanın hәcmi nәyi ifadә edir?

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

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

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

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

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

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

bunlar bir araya sığmayan anlayışlardır
ikinci birincidәn geniş anlayışdır
heç bir fәrqi yoxdur
birinci ikincidәn geniş anlayışdır.•
bunlar sinonim anlayışlardır

ötürmә vaxtının uzunluğunu
informasiyanın yaddaşda tutduğu yeri
informasiya daşıyıcılarının mәcmusunu
informasiya daşıyan simvolların sayını.•
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       İnformasiyanın miqdarı nәyi ifadә edir?

      İnformasiyanın hәcmi nә ilә ölçülür?

       İnformasiyanın miqdarı nә ilә ölçülür?

      “Verilәn” dedikdә, nә başa düşülür?

  İnformasiyanın xassәlәri hansılardır?

   İnformasiya...

   İnformatika...

İnformatikanın tәmәlindә nәlәr durur?

kompüter yaddaşının tutumunu

lәğv edilәn namәlumluğu
lәğv edilәn inamsızlığı
lәğv edilәn qeyrimüәyyәnliyi.•
lәğv edilәn anlaşılmazlığı
lәğv edilәn tәrәddüdü

Giqobaytla
bitlә.•
Kilobaytla
baytla
Meqabaytla

Giqobaytla
bitlә.•
Kilobaytla
baytla
Meqabaytla

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

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

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

informasiyanın xassәlәri vә emalını öyrәnәn elmdir
informasiya emalının bütün aspektlәrini öyrәnәn kompleks elmdir.•
informasiyanın kompüter texnologiyalarını öyrәnәn elmdir
informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı prinsiplәrini öyrәnәn elmdir
informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı vә ötürülmәsi haqqında elmdir
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    İnformatika nәyi öyrәnir?

    İnformatika...

   İnformatika...

    ”İnformatika” kursunun tәdrisinin әsas vәzifәsi nәdir?

    “İnformatika” fәnnini tәlim etmәkdәn әsas mәqsәd nәdir?

   “İnformasiya texnologiyası”nın tәkamülü neçә mәrhәlәyә bılünür?

    “İnformasiya texnologiyası” terminin müasir anlamı nәyi ifadә edir?

hesablama proqramları, modellәri, modulları, şәbәkәlәri haqqında elmlәr
hesablama proseslәri, maşınları, sistemlәri, şәbәkәlәri haqqında elmlәr.•
hesablama alqoritmlәri, maşınları, proqramları, şәbәkәlәri haqqında elmlәr
hesablama proseslәri, proqramları, sistemlәri, şәbәkәlәri haqqında elmlәr
hesablama proseslәri, modellәri, sistemlәri, şәbәkәlәri haqqında elmlәr

İnformasiyanın avtomatlaşdırılmış emalının tәmәl qanunlarını
İnformasiyanın avtomatlaşdırılmış emalının metod, prinsip vә qanunlarını.•
İnformasiyanın rәqәmsal emalı texnologiyası prinsiplәrini
İnformasiyanın yeni emal texnologiyasının metod, prinsip vә qanunlarını
İnformasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı metodlarını

yeni kommunikasiya sahәsidir
informasiya sәnayesi sahәsidir.•
yeni xidmәt sahәsidir
yeni sәnaye sahәsidir
yeni infrastruktur sahәsidir

İnternet vә digәr şәbәkәlәrdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir
İKTdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir.•
Kompüter vә şәbәkәdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir
Kompüterdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir
Kompüter vә İnternetdәn istifadә etmәklә bağlı olan yeni fәnndir

İnsanları İKT mühitindә yaşamağa hazırlamaq
İnsanları İKTnin imkanları vә tәtbiq sahәlәri ilә tanış etmәk.•
İnsanları İKTnin imkanlarından istifadәyә hazırlamaq
İnsanlarda İKTnin imkanlarından istifadә bacarığı yaratmaq
İnsanları İKTnin imkanlarından faydalanmağa hazırlamaq

İnsanlarda yeni düşüncә tәrzi formalaşdırmaqdır
İnsanlarda mәntiqi vә alqoritmik tәfәkkür tәrzi formalaşdırmaq.•
İnsanlarda kompüterlә işlәmәk vәrdişi formalaşdırmaq
İnsanlarda kompüterlә davranmaq tәrzi formalaşdırmaq
İnsanlarda kompüter mәdәniyyәti formalaşdırmaq

7.0
3.0•
5.0
4.0
6.0

internetkommunikasiya texnologiyasını
informasiyakommunikasiya texnologiyasını.•
informasiyainteqrasiya texnologiyasını
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       “İnformasiya texnologiyası” termininin tәkamülü nәyi ifadә edir?

      “Verilәnlәrin saxlanması üçün xüsusi qurğu olmalıdır” prinsipi...

      İşә buraxılan proqram üzrә işlәmәk prinsipi nәyi ifadә edir?

        Әmәliyyatların avtomatik icrası prinsipi nәyi ifadә edir?

   Analitik maşın”ın yaradılması prinsiplәri neçә idi?

      “fon Neyman” prinsiplәri neçә idi?

     EHM arxitekturasının müәlliffi kimdir?

informasiyakompüterlәşdirmә texnologiyasını
kompüterkommunikasiya texnologiyasını

әvvәlcә dәyişdirmә prosedurlarını, sonra isә idarәetmә texnologiyalarını
әvvәlcә dәyişdirmә prosedurlarını, sonra isә kompüter texnologiyalarını.•
әvvәlcә dәyişdirmә prosedurlarını, sonra isә elektron texnologiyalarını
әvvәlcә hәr cür dәyişdirmәni, sonra isә kompüter texnologiyalarını
әvvәlcә dәyişdirmә prosedurlarını, sonra isә şәbәkә texnologiyalarını

yaddaşın virtuallaşdırılmasını nәzәrdә tutur
yaddaşın avtomatlaşdılımasını nәzәrdә tutur.•
yaddaşın optimallaşdırılmasını nәzәrdә tutur
yaddaşın әlahiddәlәşdirilmәsni nәzәrdә tutur
yaddaşın çeviklәşdirilmәsini nәzәrdә tutur

proqramın icrası ilә әmәliyyatın icrası eyni vaxtda baş vermәlidir
proqram icraçıya әmәliyyatın icra sürәtinә bәrabәr sürәtlә daxil edil mәlidir.•
proqram icranı әmәliyyatın icra sürәtinә uyğun sürәtlә hәyata keçirmәlidir
proqram icrası әmәliyyatın icrasından әvvәlcә daxil edil mәlidir
proqramın icra vaxtı ilә әmәliyyatın icra vaxtı bәrabәr olmalıdır

әmәllәrin әmrlәrlә icrasını
әmәllәrin fasilәsiz, dayanmadan ardıcıl icrasını.•
әmәllәrin dayanmadan icrasını
әmәllәrin fasilәsiz icrasını
әmәllәrin operatorlarla icrasını

7.0
3.0•
5.0
4.0
6.0

2.0
5.0•
6.0
4.0
3.0

K.Trentovski
C. fon Neyman.•
N.Viner
R. Feynman
R.Levandovski
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        1944cü ildә Böyük Britaniyada yaradılmış EHMin adı nәdir?

        1949cu ildә İngiltәrәdә yaradılmış EHMin adı nәdir?

       İngiltәrәdә yaradılmış ilk elektronhesablayıcı maşının adı nә idi?

        ABŞda yaradılmış ilk elektronhesablayıcı maşının adı nә idi?

“İnformasiya texnologiyası”nın tәkamülü nәyi ifadә edir?

     İlk analitik maşın yaradıcıçı ixtisasca nәçi idi?

      İlk analitik maşın hansı ölkәdә yaradılmışdır?

       İlk analitik maşın hansı elementlәrә әsaslanırdı?

Mark1
Koloss.•
ENIAC
EDSAC
PBM1

PBM1
EDSAC.•
ENIAC
Koloss
Mark1

ENIAC.•
Mark1
PBM1
RVM1
Kolos

RVM1
Mark1.•
Koloss
ENIAC
EDSAC

birbaşa, xәtti, kompleks, intellektual texnologiyaları
Maynfreym; FK plyus lokal şәbәkә; İnternet erası.•
eksklüziv, kompleks, sistemli, determinli texnologiyaları
ibtidai, mexaniki, elektrik, elektron texnologiyaları
prosedurlu, obyektli, vizual, interfeysli texnologiyaları

memar
riyaziyyatçı.•
fizik
mühәndis
rәssam

Yaponiyada
İngiltәrәdә.•
Almaniyada
Fransada
ABŞda

yarımkeçirici

•
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         İlk analitik maşın nә vaxt yaradılmışdır?

       İlk analitik maşının müәllifi kimdir?

    İlk universal informasiya emalı qurğusu yaradıcıçı ixtisasca nәçi idi?

       İlk universal informasiya emalı qurğusu hansı ölkәdә yaradılmışdır?

         İlk universal informasiya emalı qurğusu hansı elementlәrә әsaslanırdı?

      İlk universal informasiya emalı qurğusu nә vaxt yaradılmışdır?

        İlk universal avtomat hesablayıcı maşının yaradıcıçı ixtisasca nәçi idi?

mexaniki.•
elektromaqnirt
elektromexaniki
elektron

1642ci ildә
1830cu ildә.•
1804cü ildә
1820ci ildә
1694cü ildә

Jozef Mari Jakkar
Bebbic.•
Tomas
Odner
Leybnis

memar
riyaziyyatçı.•
fizik
mühәndis
rәssam

Yaponiyada
İngiltәrәdә.•
Almaniyada
Fransada
ABŞda

yarımkeçirici
mexaniki.•
elektromaqnirt
elektromexaniki
elektron

1642ci ildә
1830cu ildә.•
1804cü ildә
1820ci ildә
1694cü ildә

memar
riyaziyyatçı.•
fizik
mühәndis
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        İlk universal avtomat hesablayıcı maşının yaradıcıçı ixtisasca nәçi idi?

         İlk universal avtomat hesablayıcı maşın hansı ölkәdә yaradılmışdır?

      İlk universal avtomat hesablayıcı maşın hansı elementlәrә әsaslanırdı?

İlk universal avtomat hesablayıcı maşın nә vaxt yaradılmışdır?

        İlk universal avtomat hesablayıcı maşının müәllifi kimdir?

     Bu sırada ilk әdәdi informasiya emalı qurğusu hansıdır?

         Bu sırada ilk әdәdi informasiya emalı qurğusu hansıdır?

      Bu sırada ilk әdәdi informasiya emalı qurğusu hansıdır?

rәssam

fizik
memar
rәssam
riyaziyyatçı.•
mühәndis

Yaponiyada
İngiltәrәdә.•
Almaniyada
Fransada
ABŞda

yarımkeçirici
mexaniki.•
elektromaqnirt
elektromexaniki
elektron

1642ci ildә
1830cu ildә.•
1804cü ildә
1820ci ildә
1694cü ildә

Jozef Mari Jakkar
Bebbic.•
Tomas
Odner
Leybnis

“Feliks” arifmometri
Leybnis mexaniki kalkulyatoru.•
Bebbic universal avtomat hesablayıcı maşını
Tomas arifmometri
Odner arifmometri

Odner arifmometri
cәmlәyici maşın.•
Tomas arifmometri
Leybnis mexaniki kalkulyatoru
Bebbic universal avtomat hesablayıcı maşını
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      Bu sırada ilk әdәdi informasiya emalı qurğusu hansıdır?

Kompüter elmlәrinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

    Bu sırada ilk әdәdi informasiya emalı qurğusu hansıdır?

     Kompüter elmlәrinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

       Kompüter elmlәrinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

       Kompüter elmlәrinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

       Kompüter elmlәrinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

Bebbic universal avtomat hesablayıcı maşını
dairәvi loqarifm xәtkeşi.•
Leybnis mexaniki kalkulyatoru
cәmlәyici maşın
Tomas arifmometri

Tomas arifmometri
Soroban.•
cәmlәyici maşın
dairәvi loqarifm xәtkeşi
Leybnis mexaniki kalkulyatoru

hәm dә diferensiallaşdırma nәzәriyyәsi
hәm dә proqramlaşdırma nәzәriyyәsi.•
hәm dә modullaşdırma nәzәriyyәsi
hәm dә modellәşdirmә nәzәriyyәsi
hәm dә inteqrallaşdırma nәzәriyyәsi

Leybnis mexaniki kalkulyatoru
Suanpan.•
dairәvi loqarifm xәtkeşi
Soroban
cәmlәyici maşın

hәm dә diferensiallaşdırma nәzәriyyәsi
hәm dә proqramlaşdırma nәzәriyyәsi.•
hәm dә modullaşdırma nәzәriyyәsi
hәm dә modellәşdirmә nәzәriyyәsi
hәm dә inteqrallaşdırma nәzәriyyәsi

hәm dә inteqrallaşdırma nәzәriyyәsi
hәm dә proqnozlaşdırma nәzәriyyәsi
hәm dә modellәşdirmә nәzәriyyәsi
hәm dә alqoritmlәşdirmә nәzәriyyәsi.•
hәm dә modullaşdırma nәzәriyyәsi

hәm dә infor ma siyanın saxlanması vә emalı proseslәrinin riyazi nәzәriyyәsi
hәm dә infor ma siyanın istifadә vә emalı proseslәrinin riyazi nәzәriyyәsi
hәm dә infor ma siyanın ötürülmәsi vә emalı proseslәrinin riyazi nәzәriyyәsi.•
hәm dә infor ma siyanın axtarıması vә emalı proseslәrinin riyazi nәzәriyyәsi
hәm dә infor ma siyanın köçürülmәsi vә emalı proseslәrinin riyazi nәzәriyyәsi

hәm dә proqram laşdırmanın optimallaşdırılması nәzәriyyәsi
hәm dә proqram laşdırma dillәri vә metodlarının işlәnib hazırlanması.•
hәm dә proqram laşdırma metodları nәzәriyyәsi
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      Kompüter elmlәrinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

        Kompüter elmlәri vә ya informatika nәyi öyrәnir?

      Kompüter elmlәri vә ya informatika nәyi öyrәnir?

       Kompüter elmlәri vә ya informatika nәyi öyrәnir?

      Kompüter elmlәri vә ya informatika nәyi öyrәnir?

         Kompüter elmlәri vә ya informatika nәyi öyrәnir?

         İnformasiyanın tәqdimatını icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

hәm dә proqram laşdırma dillәri nәzәriyyәsi
hәm dә proqram laşdırmanın strukturlaşdırılması nәzәriyyәsi

hәm dә informasiyanın protokollaşdırılması nәzә riyyәsi
hәm dә informasiyanın kodlaşdı rıl ması nәzә riyyәsi.•
hәm dә informasiyanın qruplaşdırılması nәzә riyyәsi
hәm dә informasiyanın tәsniflәşdirilmәsi nәzә riyyәsi
hәm dә informasiyanın optimallaşdırılması nәzә riyyәsi

hәm dә hәllin saxlanmasını
hәm dә informasiyanın saxlanmasını.•
hәm dә mәlumatın saxlanmasını
hәm dә xәbәrin saxlanmasını
hәm dә nәticәnin saxlanmasını

hәm dә hәllin ötürülmәsini
hәm dә informasiyanın ötürülmәsini.•
hәm dә mәlumatın ötürülmәsini
hәm dә xәbәrin ötürülmәsini
hәm dә nәticәnin ötürülmәsini

hәm dә istiadәçinin axtarışını
hәm dә informasiyanın axtarışını.•
hәm dә hәllin axtarışını
hәm dә mәsәlәnln axtarışını
hәm dә istifadәnin axtarışını

hәm dә mәntiqin ümumi qanunauyğunluqları
hәm dә informasiyanın ümumi qanunauyğunluqları.•
hәm dә şәbәkәnin ümumi qanunauyğunluqları
hәm dә kompüterin ümumi qanunauyğunluqları
hәm dә proqmanın ümumi qanunauyğunluqları

hәm dә mәntiqin ümumi xassәlәrini
hәm dә informasiyanın ümumi xassәlәrini.•
hәm dә şәbәkәnin ümumi xassәlәrini
hәm dә kompüterin ümumi xassәlәrini
hәm dә proqmanın ümumi xassәlәrini

monitor, printer, mış, tacpad, plotter qrafikçәkәn qurğu vә s.
monitor, printer, qrafikçәkәn qurğu vә s.•
monitor, printer, tacpad, plotter qrafikçәkәn qurğu vә s.
monitor, printer, skaner, plotter vә s.
monitor, printer, maus, plotter qrafikçәkәn qurğu vә s.
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      İnformasiyanın emalını icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

        İnformasiyanın emalı prosesi hansı mәqsәdlә aparılır?

         İnformasiya axtarışı prosesi hansı mәqsәdlә aparılır?

İnformasiyanın saxlanmasını icra edәn texniki vasitәlәr hansılardır?

          1980ci illәrdә emal edilәn kontent nәdir?

     1950ci illәrdә emal edilәn kontent nәdir?

       Müasir informasiya idarәetmә sistemlәrindә әsas kontent nәdir?

         İlk informasiya idarәetmә sistemlәrindә әsas kontent nә idi?

kompüter, kalkulyator, proqram vә s.
kompüter, kalkulyator, EHM vә s.•
kompüter, kalkulyator, prosessor, operativ yaddaş vә s.
kompüter, kalkulyator, prosessor vә s.
kompüter, kalkulyator, yaddaş vә s.

verilәnlәr bazasının tәrkibini yaxşılaşdırmaq mәqsәdi ilә
qarşıya qoyulan mәsәlәlәrin hәlli mәqsәdi ilә.•
istifadәçiyә lazım olan informasiyanı vermәk mәqsәdi ilә
qәrar qәbulunu informasiya ilә asanlaşdırmaq mәqsәdi ilә
verilәni informasiyaya yaxınlaşdırmaq mәqsәdi ilә

başqa kompüterә ötürmәk mәqsәdi ilә
emal üçün lazımi informasiyanı saxlanmışlardan seçmәk mәqsәdi ilә.•
icraya buraxılmış proqramı informasiya ilә tәmin etmәk mәqsәdi ilә
istifadәçi sorğusuna cavab vermәk mәqsәdi ilә
qәrar qәbulunda istifadә etmәk mәqsәdi ilә

prosessor, keşyaddaş, ana plata, kontroller vә s.
kağız, perfolent, perfokart, maqnit lenti, sәrt vә çevik disklәr, flәş vә s.•
sabit, operativ vә xarici yaddaş qurğuları, adapter vә s.
vinçester, flәş, operativ yaddaş, videokart vә s.
server, provayder, modem, kompüter vә s.

qrafik interfeyslәrin idarә edilmәsi
informasiyanın idarә edilmәsi•
verilәnlәrin idarә edilmәsi
biliklәrin idarә edilmәsi
әmәliyyat sistemlәrinin idarә edilmәsi

әmәliyyat sistemlәrinin idarә edilmәsi
verilәnlәrin idarә edilmәsi•
biliklәrin idarә edilmәsi
informasiyanın idarә edilmәsi
qrafik interfeyslәrin idarә edilmәsi

xәbәrlәr
biliklәr•
verilәnlәr
informasiya
mәlumatlar

biliklәr

•
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         Ödәmәlәrin ilk kompüter sistemi hansı rejimdә işlәyirdi?

       Real vaxt rejimi emalında әsas kontent nәdir?

   Ödәmәlәrin ilk kompüter sistemi nә vaxt istismara buraxılmışdı?

        ABŞda әhalinin siyahıya alınmasına kompüter nә vaxt tәtbiq edildi?

      Elektron cәmiyyәt yaradılması nә vaxtdan geniş vüsәt almışdır?

     Elektron idarәetmә yaradılması nә vaxtdan geniş vüsәt almışdır?

       Elektron ticarәt yaradılması nә vaxtdan geniş vüsәt almışdır?

informasiya•
xәbәrlәr
verilәnlәr
mәlumatlar

teleişlәmә rejimindә
paketişlәmә rejimindә•
real vaxt rejimindә
dialoq rejimindә
vaxt bölgüsü rejimindә

biliklәr
verilәnlәr•
xәbәrlәr
informasiya
mәlumatlar

1950ci ildә
1954cü ildә•
1952ci ildә
1953cü ildә
1951ci ildә

1955ci ildә
1951ci ildә•
1953cü ildә
1952ci ildә
1954cü ildә

1994cü ildәn
1990cı illәrdәn•
1992ci ildәn
1991ci ildәn
1993cü ildәn

1994cü ildәn
1990cı illәrdәn•
1992ci ildәn
1991ci ildәn
1993cü ildәn

1994cü ildәn
1990cı illәrdәn•
1992ci ildәn
1991ci ildәn
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114

115

116
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     İnternet texnologiyaları nә vaxtdan yeni eraya daxil olmuşdur?

     İnternet istifadәçilәri ünsiyyәt saxlamaq üçün nәdәn istifadә edir?

     İnternet istifadәçilәri әsasәn hansı vasitә ilә ünsiyyәt saxlayırlar?

        İnternet hansı illәrdә olduqca kütlәvilәşdi?

       İnternet şәbәkәsinә qoşulmuş kompüterlәr necә işlәdilir?

       İnternet nәdir?

    NSFNET şәbәkәsi...

ARPANET ABŞın NSFNET şәbәkәsinin tәrkibinә nә vaxt verildi?

1993cü ildәn

1990cı illәrdәn•
1991ci ildәn
1994cü ildәn
1993cü ildәn
1992ci ildәn

elektron poçt vә İntranetdәn
faylötürmә protokollarından (FTPdәn)•
Fasebook vә İntranetdәn
Skype vә Telnetdәn
YouTube vә İntranetdәn

elektron poçt vә İntranet
elektron poçt vә Telnet•
Fasebook vә İntranet
Skype vә Telnet
YouTube vә İntranet

1997ci ildә
1990cı illәrdә•
1992ci ildә
1991ci ildә
1995ci ildә

vahid prioritet sistemindәn istifadә edilmәklә
vahid standartlardan istifadә edilmәklә•
standart protokollardan istifadә edilmәklә
әlaqәlәndirilmiş serverlәrdәn istifadә edilmәklә
çoxmәrtәbәli protokollardan istifadә edilmәklә

işçi stansiyalar şәbәkәlәr şәbәkәsidir
şәbәkәlәr şәbәkәsidir•
regional şәbәkәlәr şәbәkәsidir
qlobal şәbәkәlәr şәbәkәsidir
lokal şәbәkәlәr şәbәkәsidir

lokal şәbәkәnin texniki dayağı oldu
İnternetin texniki dayağı oldu•
qlobal şәbәkәnin texniki dayağı oldu
ARPANETin metodiki dayağı oldu
regional şәbәkәnin texniki dayağı oldu
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       Modemin kömәyi ilә şәbәkәyә daxil olmaq nә vaxt çәtin olmadı?

   ARPANET hansı ildә iki şәbәkәyә bölündü?

    ARPANET şәbәkәsi ictimai istifadә üçün hansı ildә açıldı?

     ARPANET başlanğıcda niyә ümumdünya kompüter şәbәkәsi deyildi?

      ARPANET başlanğıcda...

   ARPANET layihәsi...

        ARPANET adlanan kompüter şәbәkәsi nә vaxt meydana çıxıb?

1994cü ildә
1990cı ildә•
1992ci ildә
1991ci ildә
1993cü ildә

1976cı ildә
1980ci illәrin sonunda•
1978ci ildә
1979cu ildә
1977ci ildә

1988ci ildә
1984cü ildә•
1986cı ildә
1985ci ildә
1987ci ildә

1987ci ildә
1983cü ildә•
1985ci ildә
1984cü ildә
1986cı ildә

Çünki bu, şәbә kәlәri deyil, yalnız kommutatorları birlәşdirmişdi
Çünki bu, şәbә kәlәri deyil, yalnız vacib düyünlәri (xostları) birlәşdirmişdi•
Çünki bu, şәbә kәlәri deyil, yalnız adapterlәri birlәşdirmişdi
Çünki bu, şәbә kәlәri deyil, yalnız vacib düyünlәri (xabları) birlәşdirmişdi
Çünki bu, şәbә kәlәri deyil, yalnız modemlәri birlәşdirmişdi

lokal kompüter şәbәkәsi idi
ümumdünya kompüter şәbәkәsi deyildi•
elmi kompüter şәbәkәsi idi
ilk gündәn ümumdünya kompüter şәbәkәsi idi
hәrbi kompüter şәbәkәsi idi

müxtәlif kompüterlәrin naqillә kommutasiya edilmәsi üzrә ilk şәbәkәdir
müxtәlif kompüterlәrin xabla kommutasiya edilmәsi üzrә ilk şәbәkәdir
müxtәlif kompüterlәrin radio ilә kommutasiya edilmәsi üzrә ilk şәbәkәdir
müxtәlif kompüterlәrin paketlә kommutasiya edilmәsi üzrә ilk şәbәkәdir•
müxtәlif kompüterlәrin kabellә kommutasiya edilmәsi üzrә ilk şәbәkәdir

1974cü ildә
1970ci illәrin әvvәlindә•
1972ci ildә
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        İnternetin tәmәl layihәsi nә vaxt meydana çıxıb?

     Qlobal şәbәkәlәrin (WAN) yaranması hansı illәrә tәsadüf edir?

        Kompüter texnologiyaları nә vaxt daha sürәtlә inkişaf etdi?

          Kompüter sistemlәrinin birinci (әnәnәvi) erası nә vaxt başa çatıb?

   Mikroprosessor texnologiyasının sürәtli tәkamülü hansı illәrә aiddir?

Kompüter şәbәkәlәrinin meydana çıxması vә fәaliyyәti ilk növbәdә...

        ARC sisteminin arxitektura komponentlәri hansılardır?

1971ci ildә
1973cü ildә

1973cü ilin әvvәlindә
1969cu ilin әvvәlindә•
1971ci ilin әvvәlindә
1970ci ilin әvvәlindә
1972ci ilin әvvәlindә

1990cı illәrin sonunda
1980 vә 1990cı illәrdә•
1985 vә 1995ci illәrdә
1985 vә 1990cı illәrdә
1980 vә 1995ci illәrdә

20ci әsrin 75ci illәrindә
20ci әsrin ikinci yarısında•
20ci әsrin 60ci illәrindә
20ci әsrin 50ci illәrindә
20ci әsrin 70ci illәrindә

1988ci illәrdә
1980ci illәrdә•
1984cü illәrdә
1982ci illәrdә
1986cı illәrdә

1960 vә 1970ci illәrә
1970 vә 1980ci illәrә•
1975 vә 1980ci illәrә
1970 vә 1975ci illәrә
1975 vә 1985ci illәrә

fәrdi kompüterlә bağlıdır
kabellә bağlıdır•
radio ilә bağlıdır
naqillә bağlıdır
rabitә ilә bağlıdır

1) fayl prosessoru, 2) girişçıxış prosessoru vә 3) xostlar
1) fayl prosessoru, 2) proqram әlavәlәri prosessoru vә 3) xablar•
1) mәrkәzi prosessor, 2) girişçıxış prosessoru vә 3) xostlar
1) mәrkәzi prosessor, 2) proqram әlavәlәri prosessoru vә 3) xablar
1) fayl prosessoru, 2) girişçıxış prosessoru vә 3) xablar
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        LAN yaratmağa imkan verәn ARC sistemi hansı ildә yaradıldı?

       LAN yaratmağa imkan verәn ARC sistemini hansı şirkәt tәklif etdi?

DOS әmәliyyat sistemi hansı şirkәt tәrәfindәn hazırlanmışdı?

        Prosessor çipi hansı şirkәt tәrәfindәn hazırlanmışdır?

    IBM şirkәti ilk fәrdi kompüterlәri bazara nә vaxt çıxarmışdır?

    İlk fәrdi kompüter hansı ildә geniş tamaşı kütlәsinә tәqdim edildi?

      “Altair” adlı ilk fәrdi kompüter nә vaxt yaradıldı?

    Mәrkәzi prosessor necә yaradıldı?

1981ci ildә
1977ci ildә•
1979cu ildә
1978ci ildә
1980ci ildә

Microsoft
Datapoint•
IBM
Radio Shack
İntel

IBM
Microsoft•
Datapoint
İntel
Radio Shack

IBM
Microsoft
Datapoint
İntel•
Radio Shack

1981ci ildә•
1979cu ildә
1980ci ildә
1977ci ildә
1978ci ildә

1978ci ildә
1979cu ildә
1981ci ildә
1980ci ildә
1977ci ildә•

1977ci ildә
1975ci ildә•
1979cu ildә
1976cı ildә
1978ci ildә

hesabmәntiq qurğusuna idarәedici qurğu quraşdırmaqla
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      Fәrdi kompüter vә lokal şәbәkә erası nә ilә başlandı?

     Verilәnlәrin ötürülmәsi texnologiyası nә vaxt meydana çıxmışdır?

          Kompüter texnologiyaları dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

  Minikompüterlәr nә vaxt yaradıldı?

      İlk mikroprosessor nә vaxt yaradıldı?

         Vaxt bölgüsü ilә işlәyәn әmәliyyat sistemlәrinә nә vaxt keçilmişdir?

Maynfreym erası hansı illәri әhatә edir?

çoxsaylı çiplәrdәn quraşdırmaqla
summatora supervizor quraşdırmaqla
ilk çipә iki çip (biri girişçıxış üçün, digәri proqramlar üçün) qoşmaqla•
hesabmәntiq qurğusuna supervizor quraşdırmaqla

optik rabitә kabellәri ilә
rәqәmsal rabitә ilә
minikompüterlә
rabitә kabellәri ilә
mikroprosessorla•

1990cı illәrdә
1975ci illәrdә
1980ci illәrdә
1970ci illәrdә•
1985ci illәrdә

mikronano texnologiyaları vә intellektual interfeys texnologiyalarının vәhdәti
mikronano texnologiyaları vә proqram tәminatı texnologiyalarının vәhdәti
çipelektron texnologiyaları vә proqram tәminatı texnologiyalarının vәhdәti
mikroelektron texnologiyaları vә proqram tәminatı texnologiyalarının vәhdәti•
mikronano texnologiyaları vә qrafik interfeys texnologiyalarının vәhdәti

1965ci illәrdә
1960cı illәrdә
1975ci illәrdә
1970ci illәrdә•
1980ci illәrdә

1971ci ildә•
1969cu ildә
1967ci ildә
1970ci ildә
1968ci ildә

1965ci illәrdә
1980ci illәrdә
1960cı illәrdә
1970ci illәrdә•
1975ci illәrdә

1945ci illәrdәn 1975ci illәrәdәk
1945ci illәrdәn 1965ci illәrәdәk
1960cı illәrdәn 1970ci illәrәdәk
1950ci illәrdәn 1960cı illәrәdәk

•



28.12.2016

21/41

149

150

151

152

153

154

155

156

   Maynfreym erası hansı maşının istehsalı ilә başlanmışdır?

Maynfreym erası nә vaxt başlanmışdır?

PC mikroprosessoru vә LAN tәtbiqinә әsaslanan 2ci era nә vaxt başlanıb?

        İnternet hansı illәrdә olduqca kütlәvilәşdi?

DOS әmәliyyat sistemi hansı şirkәt tәrәfindәn hazırlanmışdı?

      İnformasiya texnologiyasının “ibtidai” dövrü dedikdә,...

     İnformasiya texnologiyasının “mexaniki” dövrü dedikdә,...

        İnformasiya texnologiyasının “elektrik” dövrü dedikdә,...

1950ci illәrdәn 1970ci illәrәdәk•

РВМ1 adlı EHMlә
Mark1 adlı EHMlә
Koloss adlı EHMlә
ENIAC adlı EHMlә•
EDSAC adlı EHMlә

1949cu ildә
1947cı ildә
1948cı ildә
1946cı ildә•
1950cı ildә

1988ci illәrdә
1980ci illәrdә•
1984cü illәrdә
1982ci illәrdә
1986cı illәrdә

1997ci ildә
1991ci ildә
1992ci ildә
1990cı illәrdә•
1995ci ildә

IBM
Microsoft•
Datapoint
İntel
Radio Shack

barmaq hesabı dövrü nәzәrdә tutulur
idarә işlәrindә qәlәm, mürәkkәb qabı, mühasibat kitabı tәtbiqi dövrü nәzәrdә tutulur•
adi hesab әmәllәrinin aparıldığı dövr nәzәrdә tutulur
ibtidai hesablama sәviyyәsi nәzәrdә tutulur
әl ilә yerinә yetirilәn hesablamalar dövrü nәzәrdә tutulur

mexaniki qurğulardan geniş istifadә dövrü nәzәrdә tutulur
idarә işlәrindә yazı makinası, telefon vә s tәtbiqi dövrü nәzәrdә tutulur•
mexanika qanunlarının kәşf edildiyi dövr nәzәrdә tutulur
mexanizmlәrin yarandığı dövr nәzәrdә tutulur
hәr şeyin mexaniklәşdirilmәsi ddövrü nәzәrdә tutulur
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    İnformasiya texnologiyasının “elektron” dövrü dedikdә,...

      Virtuallıq nәdir?

  Lokal informasiya sistemi dedikdә, nә başa düşülür?

        İnformasiya sistemlәrinin fәaliyyәt dairәsinә görә hansı növlәri var?

         İnformasiya sistemi dedikdә, nә başa düşülür?

       Yeni informasiya texnologiyası neçә vә hansı әsas prinsiplәrә әsaslanır?

       Yeni informasiya texnologiyası nәdir?

elektrik stansiyalarının yaradılması dövrü nәzәrdә tutulur
idarәetmәyә elektromexaniki qurğuların tәtbiqi dövrü nәzәrdә tutulur•
elektrik enerjisinin әsas meyara çevrildiyi dövr nәzәrdә tutulur
elektrikin kәşf edildiyi dövr nәzәrdә tutulur
elektrik mühәrriklәrinin yarandığı dövr nәzәrdә tutulur

mikrosxem istehsalı dövrü nәzәrdә tutulur
EHMlәrin müәssisә fәaliyyәtinә cәlb edilmәsi dövrü nәzәrdә tutulur•
mikrozәrrәciklәr fizikasındakı yeni ideyaların yaranması nәzәrdә tutulur
elektronun kәşf edildiyi zaman nәzәrdә tutulur
elektronikanın inkişafı dövrü nәzәrdә tutulur

ideal xassәdir
xüsusi şәraitin yaratdığı müvәqqәti gerçәklikdir•
gerçәk şәkildә mövcud olmamaqdır
fövqәladә qabiliyyәtdir
ideal vәziyyәtdir

bir şöbәyә xidmәt edәn informasiya sistemi
1 kompüterdә reallaşdırılan, 1VBуә malik olan informasiya sistemi•
bir müәssisәyә aid olan informasiya sistemi
lokal şәbәkәdә reallaşdırılan informasiya sistemi
bir idarәetmә funksiyasına xidmәt edәn informasiya sistemi

inzibati vә әrazi informasiya sistemlәri
lokal sistemlәr vә paylanmış sistemlәr•
tam vә qismәn kompüterlәşdirilmiş sistemlәr
korporativ sistemlәr vә paylanmış sistemlәr
lokal vә qlobal informasiya sistemlәri

kompüter, şәbәkә vә inzibatçıdan ibarәt "insanmaşın" kompleksi
kompüter, VB sistemi vә inzibatçıdan ibarәt "insanmaşın" kompleksi•
prosessor, VB sistemi vә inzibatçıdan ibarәt "insanmaşın" kompleksi
kompüter, VB sistemi vә şәbәkәdәn ibarәt "insanmaşın" kompleksi
prosessor, VB sistemi vә şәbәkәdәn ibarәt "insanmaşın" kompleksi

3 әsas prinsipә: interaktiv iş rejiminә, inteqrasiya vә çevikliyә•
3 әsas prinsipә: proqramlı iş rejiminә, inteqrasiya vә çevikliyә
3 әsas prinsipә: proqramlı iş rejiminә, inteqrasiya vә iyerarxiyaya
3 әsas prinsipә: interaktiv iş rejiminә, innovasiya vә iyerarxiyaya
3 әsas prinsipә: interaktiv iş rejiminә, innovasiya vә çevikliyә

mışa, klaviaturaya, kompüterә vә modemә әsaslanan texnologiya
rahat interfeysә, kompüterә vә İnternetә әsaslanan texnologiya•
mışa, klaviaturaya, kompüterә vә İnternetә әsaslanan texnologiya
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    İnformasiya texnologiyası nә demәkdir?

        Kompüter texnologi yası nә demәkdir?

       İdarәetmәnin texniki vәsaitlәri kompleksinin sәmәrәliliyi nәdәn asılıdır?

        İdarәetmәnin texniki vәsaitlәri kompleksinin sәmәrәliliyi nәdәn asılıdır?

       İdarәetmәnin texniki vәsaitlәri kompleksinin sәmәrәliliyi nәdәn asılıdır?

        İdarәetmәnin texniki vәsaitlәri dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

  Yeni idarәetmә vasitәlәrinin meydana çıxması ilә...

rahat interfeysә, mışa, kompüterә vә İnternetә әsaslanan texnologiya
klaviaturaya, kompüterә vә İnternetә әsaslanan texnologiya

verilәni informasiyaya çevirmә әmәliyyatları çoxluğu
informasiya proseslәrini reallaşdıran metodlar vә texnikiproqram vasitәlәri•
informasiyanın dәyişdirilmәsi әmәliyyatları ardıcıllığı
elә kompüter texnologiyası demәkdir
informasiyanı istehlak üçün hazırlama әmәliyyatları çoxluğu

proqramda nәzәrdә tutulan әmәliyyatlar çoxluğu
kompüter texnikasının aparat vә proqram vasitәlәrindәn istifadә texnologiyası•
mәsәlәnin kompüter vasitәsilә hәlli
kompüterdә icra edilәn әmәliyyatlar ardıcıllığı
kompüterin tәtbiqi prosesi

informasiyakommunikasiya texnologiyasının istifadә sadәliyindәn
texniki vә proqram vasitәlәrinin istifadәçilәrinin peşә hazırlığından•
kompüter texnologiyalarının hәr kәs üçün әlçatanlığından
kompüter texnologiyalarının istifadәyә münasibliyindәn
informasiya emalı texnikası vә texnologiyasının mükәmmәlliyindәn

informasiyakommunikasiya texnologiyasının istifadә sadәliyindәn
proqram tәminatının mükәm mәl liyindәn•
kompüter texnologiyalarının hәr kәs üçün әlçatanlığından
kompüter texnologiyalarının istifadәyә münasibliyindәn
informasiya emalı texnikası vә texnologiyasının mükәmmәlliyindәn

informasiyakommunikasiya texnologiyasının istifadә sadәliyindәn
kompüter vә telekom mu nikasiya vasitә lәrinin imkanından vә keyfiyyә tindәn•
kompüter texnologiyalarının hәr kәs üçün әlçatanlığından
kompüter texnologiyalarının istifadәyә münasibliyindәn
informasiya emalı texnikası vә texnologiyasının mükәmmәlliyindәn

hәr cür sadә әmәk texnikası
informasiyanın qәbulu vә emalı üçün olan aparatura•
hәr cür fiziki әmәk texnikası
hәr cür zehni әmәk texnikası
hәr cür yaradıcı әmәk texnikası

rәhbәr әmәyinin iqtisadi normalarına baxış bucağı dәyişilmişdir
rәhbәr әmәyinin texniki tәchizatına baxış bucağı dәyişilmişdir•
rәhbәr әmәyinin hüquqi normalarına baxış bucağı dәyişilmişdir
rәhbәr әmәyinin tәşkilati strukturuna baxış bucağı dәyişilmişdir
rәhbәr әmәyinin erqonomik normalarına baxış bucağı dәyişilmişdir
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     Hökumәtin informatlaşdırılmasının tәkamülünün tәmәl prinsiplәrinin...

     Transformasiya prosesi faktiki olaraq...

     İndi tәmәl prinsip hansıdır?

      Tamamilә yeni texniki imkanlar hökumәtin...

Hökumәt fәaliyyәtinin informatlaşdırılması layihәsi daha sadәcә...

         Hökumәtin informatlaşdırılması daha yalnız hökumәtin...

       İnternet hökumәtin şirkәtlәrlә vә vәtәndaşlarla qarşılıqlı...

       İnternet texnologiyaların populyarlaşması vә tәtbiqi...

әn vacibi modernlәşdirmәdir
әn vacibi transformasiyadır•
әn vacibi “yenidәn tәşkil”dir
әn vacibi kompüterlәşdirmәdir
әn vacibi “yenidәn strukturlaşdırma”dır

optimal idarәetmәnin işlәnib hazırlanması prosesidir
elekt ron idarәetmәnin işlәnib hazırlanması prosesidir•
situasion idarәetmәnin işlәnib hazırlanması prosesidir
virtual idarәetmәnin işlәnib hazırlanması prosesidir
assosiativ idarәetmәnin işlәnib hazırlanması prosesidir

“implikasiya”dır
“transformasiya”dır•
“modernizasiya”dır
“modifikasiya”dır
“identifikasiya”dır

ciddi formallaşdırılması zәrurәtini meydana çıxarmışdır
ciddi transformasiyası zәrurәtini meydana çıxarmışdır•
ciddi standartlaşdırılması zәrurәtini meydana çıxarmışdır
ciddi unifikasiyası zәrurәtini meydana çıxarmışdır
ciddi formatlaşdırılması zәrurәtini meydana çıxarmışdır

hökumәt agentliklәrinin transaksiya mәsәlәsi deyildir
hökumәt agentliklәrinin tәşkilati mәsәlәsi deyildir
hökumәt agentliklәrinin texniki mәsәlәsi deyildir
hökumәt agentliklәrinin lokal şәbәkәlәri mәsәlәsi deyildir•
hökumәt agentliklәrinin tranzaksiya mәsәlәsi deyildir

tәşkilati işi deyil
daxili işi deyil•
iqtisadi işi deyil
idarәetmә işi deyil
hüquqi işi deyil

siyasi münasibәtlәrini inkişaf etdirmәyә imkan verir
partnyorluq münasibәtlәrini inkişaf etdirmәyә imkan verir•
hüquqi münasibәtlәrini inkişaf etdirmәyә imkan verir
iqtisadi münasibәtlәrini inkişaf etdirmәyә imkan verir
tәşkilati münasibәtlәrini inkişaf etdirmәyә imkan verir

müasir kompüter texnikasından istifadә üzrә dә böyük sıçrayışa sәbәb oldu

•
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Biznesproseslәrin yenidәn tәşkili...

     Biznesproses lәrin yenidәn tәşkili biznesprosesin strukturunu...

     Biznesproses lәrin yenidәn tәşkili biznesprosesin strukturunu...

      Biznesproses lәrin yenidәn tәşkili biznesprosesin strukturunu...

      Biznesproses lәrin yenidәn tәşkili biznesprosesin strukturunu...

      İnformatlaşdırmanın “yenidәn tәşkil” prinsipi özünü nәdә göstәrir?

      İnformatlaşdırmanın “yenidәn tәşkil” prinsipi özünü nәdә göstәrir?

informasiya texnologiyalarından istifadә üzrә dә böyük sıçrayışa sәbәb oldu•
şәbәkә texnologiyalarından istifadә üzrә dә böyük sıçrayışa sәbәb oldu
rabitә topologiyasından istifadә üzrә dә böyük sıçrayışa sәbәb oldu
müasir rabitә avadanlığından istifadә üzrә dә böyük sıçrayışa sәbәb oldu

ABŞda 1994cü ildә yeni iqtisadi modelin yaranması üçün şәrait yaratdı
ABŞda 1990cı illәrdә yeni iqtisadi modelin yaranması üçün şәrait yaratdı•
ABŞda 1992ci ildә yeni iqtisadi modelin yaranması üçün şәrait yaratdı
ABŞda 1991ci ildә yeni iqtisadi modelin yaranması üçün şәrait yaratdı
ABŞda 1993cü ildә yeni iqtisadi modelin yaranması üçün şәrait yaratdı

ciddi şәkildә adaptivlәşdirdi
vә mәhsuldarlığı artırdı•
ciddi şәkildә çeviklәşdirdi
ciddi şәkildә şәffaflaşdırdı
ciddi şәkildә sadәlәşdirdi

ciddi şәkildә adaptivlәşdirdi
vә ümumi sәmәrәliliyi yüksәltdi•
ciddi şәkildә çeviklәşdirdi
ciddi şәkildә şәffaflaşdırdı
ciddi şәkildә sadәlәşdirdi

ciddi şәkildә adaptivlәşdirdi
vә idarәetmә prosesini yaxşılaşdırdı•
ciddi şәkildә çeviklәşdirdi
ciddi şәkildә şәffaflaşdırdı
ciddi şәkildә sadәlәşdirdi

ciddi şәkildә adaptivlәşdirdi
ciddi şәkildә sәmәrәlilәşdirdi•
ciddi şәkildә çeviklәşdirdi
ciddi şәkildә şәffaflaşdırdı
ciddi şәkildә sadәlәşdirdi

hökumәtin fәaliyyәtinin şәffaflaşdırılmasında
inzibatçılıq proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsindә•
korrupsiya bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
bürokratiya әngәllәrinin aradan qaldırılmsında
rüşvәtlә bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında

bürokratiya әngәllәrinin aradan qaldırılmsında
müxtәlif biznesproseslәrin ixtisar edilmәsi vә sadәlәşdirilmәsindә•
rüşvәtlә bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
hökumәtin fәaliyyәtinin şәffaflaşdırılmasında
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        İnformatlaşdırmanın “yenidәn tәşkil” prinsipi özünü nәdә göstәrir?

         İnformatlaşdırmanın “yenidәn tәşkil” prinsipi özünü nәdә göstәrir?

       İnformatlaşdırmanın “yenidәn tәşkil” prinsipi özünü nәdә göstәrir?

      İnformatlaşdırmanın “yenidәn tәşkil” prinsipi özünü nәdә göstәrir?

           hökumәtin informatlaşdırılmasının “yenidәn tәşkil” prinsipi nә vaxta aiddir?

        Biznesproseslәrin yenidәn tәşkili biznesproseslәrin...

         Halhazırda müәssisә vә tәşkilatlarda kompüterlәrin tәtbiqi...

          İndi kompüter sadәcә olaraq cәld hesablama texnikası deyil,...

korrupsiya bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında

korrupsiya bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
rüşvәtlә bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
hökumәtin fәaliyyәtinin şәffaflaşdırılmasında
işçilәrdә müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәri üçün xarakteik olan vәrdişlәrin aşılanmasında•
bürokratiya әngәllәrinin aradan qaldırılmsında

korrupsiya bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
işçi qruplarının yaradılmasında•
hökumәtin fәaliyyәtinin şәffaflaşdırılmasında
rüşvәtlә bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
bürokratiya әngәllәrinin aradan qaldırılmsında

rüşvәtlә bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
bürokratiya әngәllәrinin aradan qaldırılmsında
işçi kateqoriyalarının ixtisar edilmәsindә•
hökumәtin fәaliyyәtinin şәffaflaşdırılmasında
korrupsiya bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında

korrupsiya bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
әnәnәvi idarәetmә sәvviyyәlәrinin lәğv edilmәsindә•
hökumәtin fәaliyyәtinin şәffaflaşdırılmasında
rüşvәtlә bağlı bәd әmәllәrin aradan qaldırılmsında
bürokratiya әngәllәrinin aradan qaldırılmsında

1980ci illәrin әvvәlindә
1980ci illәrin sonu vә 1990cı illәrdә•
1980ci illәrin ortalarında
1990cı illәrin әvvәlindә
1980ci illәrin sonunda

keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi yoludur
maksimumlaşdırılması yoludur•
optimallaşdırılması yoludur
sәmәrәlәşdirilmәsi yoludur
sürәtlәndirilmәsi yoludur

mövcud biznesproseslәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә yönәldilmişdir
mövcud biznesproseslәrin yenidәn tәşkilinә yönәldilmişdir•
mövcud biznesproseslәrin optimallaşdırılmasına yönәldilmişdir
mövcud biznesproseslәrin sәmәrәlәşdirilmәsinә yönәldilmişdir
mövcud biznesproseslәrin sürәtlәndirilmәsinә yönәldilmişdir
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       80ci illәrin ortalarından populyar olan fәrdi kompüter vә lokal şәbәkәlәr...

          Hökumәtin informatlaşdırılmasının 20ci әsrin 80ci illәrinin...

    20ci әsrin 80ci illәrinin ortalarına qәdәr idarә işçilәri...

        1990cı illәrdә emal edilәn kontent nәdir?

      1970ci illәrdә emal edilәn kontent nәdir?

       1950ci illәrdә emal edilәn kontent nәdir?

       1990cı illәrdә emal edilәn kontent nәdir?

hәm dә online rejimdә vizual ünsiyyәt vasitәsidir
hәm dә yeni mәsәlәlәr hәll etmәk vasitәsidir•
hәm dә musiqi bәstәlәmәk vasitәsidir
hәm dә musiqi ifaçılığı vasitәsidir
hәm dә rәssamlıq üçün fәaliyyәt vasitәsidir

az qala hәr bir adam üçün asan alәt olmuşdur
az qala hәr bir adam üçün әlçatan olmuşdur•
az qala hәr bir adam üçün әn münasib olmuşdur
az qala hәr bir adam üçün әn vacib olmuşdur
az qala hәr bir adam üçün “olmaz” olmaz olmuşdur

ortalarına qәdәr tәmәl prinsiplәri unifikasiyalaşdırma hesab edilir
ortalarına qәdәr tәmәl prinsiplәri kompüterlәşdirmә hesab edilir•
ortalarına qәdәr tәmәl prinsiplәri robotlaşdırma hesab edilir
ortalarına qәdәr tәmәl prinsiplәri elektronlaşdırma hesab edilir
ortalarına qәdәr tәmәl prinsiplәri standartlaşdırma hesab edilir

özlәrinin bütün qәrarqәbulu proseslәrini kompüterlәşdirmәyә çalışırdılar
özlәrinin bütün işgüzar proseslәrini kompüterlәşdirmәyә çalışırdılar•
özlәrinin bütün tәdqiqat problemlәrini kompüterlәşdirmәyә çalışırdılar
özlәrinin bütün hesablamalarını kompüterlәşdirmәyә çalışırdılar
özlәrinin bütün idarәetmә problemlәrini kompüterlәşdirmәyә çalışırdılar

qәrar qәbulunun avtomatlaşdırılmas
transformasiya•
kompüterlәşmәnin tәmәl prinsiplәri
biznesin tәşkilinin dәyişdirilmәsi
informatlaşdırılmasının tәmәl prinsiplәri

qәrar qәbulunun avtomatlaşdırılması
biznesin tәşkilinin dәyişdirilmәsi•
kompüterlәşmәnin tәmәl prinsiplәri
transformasiya
informatlaşdırılmasının tәmәl prinsiplәri

qәrar qәbulunun avtomatlaşdırılması
kompüterlәşmәnin tәmәl prinsiplәri•
biznesin tәşkilinin dәyişdirilmәsi
transformasiya
informatlaşdırılmasının tәmәl prinsiplәri

әmәliyyat sistemlәrinin idarә edilmәsi
biliklәrin idarә edilmәsi•
verilәnlәrin idarә edilmәsi
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Elm nәdir?

   Elmin әsas funksiyaları hansılardır?

   Tәdqiqatın empirik mәrhәlәsindә istifadә edilәn әsas metod lar hansılardır?

   Tәdqiqat prosesinin başlanğıc şәrtlәri hansılardır?

   Elmi metodologiyada problemli situasiya nәdir?

Elmdә gerçәklik vә qeyrimüәyyәnlik mәsәlәlәri hansılardır?

   Qeyrimüәyyәnliyin әsas xarakteristikaları hansılardır?

informasiyanın idarә edilmәsi
qrafik interfeyslәrin idarә edilmәsi

sübutlar toplusudur
razılaşma metodudur
yeni biliklәr әldә edil mәsi üsullarının öyrәnilmәsi sistemidir•
mülahizәlәr sistemidir
dünyagörüşüdür

kompozisiya vә dekompozisiya
analiz vә sintez
tәdqiqetmә, tәsdiqetmә vә tәklifetmә
ümumidә xüsusini tәyinetmә vә ümumilәşdirmә
izahetmә, anlama vә öngörmә•

düsturlaşdırma, tәhlil vә nәticә
fәrziyyә, modellәşdirmә vә eksperiment
identifikasiya, qruplaşdırma, sintez
analiz vә sintez
müşahidә, eksperiment vә ölçmә•

müşahidә edilәnlik, ölçüyә gәlәnlik vә tәkrarlananlıq
mәqsәd, obyekt vә mәsәlә
subyekt, obyekt vә mәqsәd
tәdqi qatçı, obyekt vә mәsәlә•
mәqsәd, obyekt vә predmet

daimi hәrәkәtdә olan dünyanın sükunәtdә olduğunu fәrz etmәk
sonsuzu sonlu ilә ölçmәk
tәsәvvürә sığmazı tәsәvvürә sığışdırmaq cәhdi
tәbiәtin sonsuzluğu ilә insan resurslarının mәhdudluğu•
hәr cür problemin hәll edilә bilәn olmasını düşünmәk

gerçәkliyin vә qeyrimüәyyәnliyin axtarışı
gerçәkliyin vә qeyrimüәyyәnliyin tәyini
gerçәkliyin vә qeyrimüәyyәnliyin birlәşddirilmәsi
gerçәkliyin vә qeyrimüәyyәnliyin izahı
gerçәkliyin vә qeyrimüәyyәnliyin ölçülmәsi•

mürәkkәblik, dolaşıqlıq, ölçüyәgәlmәzlik
anlaşılmazlıq, çәtinlik, tәrәddüd
eynilik, bәnzәrlik, gizlilik, özündәlik
mәntiqsizlik, mәzmunsuzluq, çıxılmazlıq
namәlumluq, yayğınlıq, tәsadüfilik, tarazlıq•
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İnkişafın düsturu nәdәn ibarәtdir?

  Zaman vә informasiya analogiyası nәyi göstәrir?

   Elm vә İnsan problemi nәyi ifadә edir?

   Virtual mәkan dedikdә,...

   İnformasiya kvantı vә onun tәsir gücü dedikdә,...

  Verilәnlәrin kompüter texnologiyasının adi texnologiyadan fәrqi nәdir?

Verilәnlәrin kompüter texnologiyasının adi texnologiyadan fәrqi nәdir?

  Verilәnlәrin kompüter texnologiyasının adi texnologiyadan fәrqi nәdir?

zamanda informasi ya nın top lanmasından•
informasiyanın vektorial toplanmasından
müntәzәm döyüntülәrdәn
informasiya vektorlarının toplanmasından
ardıcıl güzәştli müntәzәm hücumlardan

hәr ikisinin mәzmun mahiyyәtli olduğunu
hәr ikisinin eyni mahiyyәtli olduğunu
hәr ikisinin eyni xassәli olduğunu
hәr ikisinin sürәkliliyi ifadә etdiyini•
hәr ikisinin aktual olduğunu

idraki inkişafın hәddini
özünüdәrketmәni
bilik sәviyyәsini
azadlıq sәviyyәsini
dünyagörüşünü•

kod nәzәrdә tutulur
nәqliyyat nәzәrdә tutulur
rabitә nәzәrdә tutulur
virtual vәziyyәtin formalaşdığı müvәqqәti ideal arena nәzәrdә tutulur•
yaddaş nәzәrdә tutulur

bir kvanta düşәn enerji miqdarı nәzәrdә tutulur
darәedici tәsir mәnbәyinin dәyişdiricilik qabiliyyәti nәzәrdә tutulur
“tәlәbat tunelindә” daşınanın intensivliyi nnәzәrdә tutulur
münasibәt aktuallaşdırıcısı vә onun “tәlәbat tunelindә” sorulma intensivliyi nәzәrdә tutulur•
informasiya mәnbәyinin kvant yaratma qabiliyyәti nәzәrdә tutulur

müәyyәn tәkmillәşdirmә tәdbirinә kompüter tәrәfindәn tәşәbbüs göstә ril mәsi
müәyyәn әmәliyyatların icrasına kompüter tәrәfindәn tәşәbbüs göstә ril mәsi•
müәyyәn sadәlәşdirmә tәklifininә kompüter tәrәfindәn tәşәbbüs göstә ril mәsi
müәyyәn yeni yanaşma tәklifininә kompüter tәrәfindәn tәşәbbüs göstә ril mәsi
müәyyәn qәrarların qәbuluna kompüter tәrәfindәn tәşәbbüs göstә ril mәsi

rәhbәrlik tәrәfindәn müdaxilәnin güclәndirilmәsi üzrә potensial imkanlar
rәhbәrlik tәrәfindәn nәzarәtin güclәndirilmәsi üzrә potensial imkanlar•
rәhbәrlik tәrәfindәn fokuslanmanın güclәndirilmәsi üzrә potensial imkanlar
rәhbәrlik tәrәfindәn maraqlılığın güclәndirilmәsi üzrә potensial imkanlar
rәhbәrlik tәrәfindәn axtarışın güclәndirilmәsi üzrә potensial imkanlar

sәhvlәrin lәğvi vә qeyrisәlisliyin tәtbiqi üçün potensial imkanlar

•
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  Verilәnlәrin kompüter texnologiyasının adi texnologiyadan fәrqi nәdir?

          Verilәnlәrin kompüter texnologiyasının adi texnologiyadan fәrqi nәdir?

       Müasir informasiya emalı sistemlәrindә nәdәn istifadә edilir?

          İnformasiya texnologiyası emalın hansı komponentlәrini әhatә edir?

     “elektron” informasiya texnologiyası nә vaxt başlandı?

     “elektrik” informasiya texnologiyası nә vaxt yarandı?

          “mexaniki” informasiya texnologiyası nә vaxt meydana gәldi?

sәhvlәrin vә qeyridәqiqliyin yaranması üçün potensial imkanlar•
sәhvlәrin aradan qaldırılması üçün potensial imkanlar
sәhvlәrin lәğvi vә dәqiqliyin tәmin edilmәsi üçün potensial imkanlar
sәhvlәrin düzәldilmәsi dәqiqliyin artırılması üçün potensial imkanlar

funksiyaların inteqrasiya edilmәsi
funksiyaların ayrılması•
funksiyaların kanoniklәşmәsi
funksiyaların konkretlәşmәsi
funksiyaların fokuslanması

әmәliyyatların kompleks icrası
әmәliyyatların eyni cür icrası•
әmәliyyatların ardıcıl icrası
әmәliyyatların avtomatik icrası
әmәliyyatların әlaqәli icrası

evristikemal texnologiyalarından
rәqәmsal texnologiyalardan•
kompüterli texnologiyalardan
proqramlı texnologiyalardan
şәbәkә texnologiyalarından

planlaşdırmanı, tәnzimlәnmәni vә qәrar qәbulunu
uçotu, tәhlili vә qәrar qәbulunu•
planlaşdırmanı, tәhlili vә qәrar qәbulunu
uçotu, planlaşdırmanı vә qәrar qәbulunu
uçotu, tәhlili vә tәnzimlәnmәni

XX әsrin 65cı illәrin 2ci yarısında
XX әsrin 60cı illәrin 2ci yarısında•
XX әsrin 60cı illәrin 1ci yarısında
XX әsrin 50ci illәrin 2ci yarısında
XX әsrin 65cı illәrin 1ci yarısında

XX әsrin 5565ci illәrindә
XX әsrin 6570ci illәrindә
XX әsrin 6065ci illәrindә
XX әsrin 4060cı illәrindә•
XX әsrin 5060cı illәrindә

XX әsrin ikinci yarısında
XIX әsrin sonunda•
XX әsrin ikinci rübündә
XX әsrin birinci rübündә
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“ibtidai” informasiya texnologiyası hansı dövrü әhatә edir?

    Superkompüter nәdir?

      Hesablayıcı klaster dedikdә, nә başa düşülür?

      Con fon Neyman arxitekturasına hansı komponentlәr daxildir?

     Con fon Neyman arxitekturasına hansı komponentlәr daxildir?

     Con fon Neyman arxitekturasına hansı komponentlәr daxildir?

       AİS aşağıdakı mәsәlәlәr kompleksini hәll etmәyә imkan verir?

          AİS aşağıdakı mәsәlәlәr kompleksini hәll etmәyә imkan verir?

XX әsrin birinci yarısında

XIX әsrin sonlarınadәk
XIX әsrin ikinci yarısınadәk•
XIX әsrin әvvәllәrinәdәk
XIX әsrin birinci yarısınadәk
XIX әsrin ortalarınadәk

ümumi yaddaşı vә xarıcı qurğuları olan çoxprosessorlu kompleksdir
çoxprosessorlu, ümumi yaddaşlı, xarıcı qurğuları olan çoxmaşınlı kompleksdir•
çoxprosessorlu vә ümumi xarıcı qurğuları olan çoxmaşınlı kompleksdir
çoxprosessorlu vә ümumi yaddaşlı çoxmaşınlı kompleksdir
ümumi yaddaşı vә xarıcı qurğuları olan çoxmaşınlı kompleksdir

müәyyәn ideya әtrafında birlәşdirilmiş kompüterlәr mәcmusu
müәyyәn şәbәkә çәrçivәsindә birlәşdirilmiş kompüterlәr mәcmusu•
müәyyәn mәqsәd әtrafında birlәşdirilmiş kompüterlәr mәcmusu
müәyyәn mәsәlә çәrçivәsindә birlәşdirilmiş kompüterlәr mәcmusu
müәyyәn funksiya fonunda birlәşdirilmiş kompüterlәr mәcmusu

generator
yaddaş vә informasiyanın daxil edilmәsi vә çıxarılması qurğusu•
supervizor
summator
sinxronizator

generator
idarәetmә qurğusu•
supervizor
summator
sinxronizator

generator
summator
supervizor
hesabmәntiq qurğusu•
sinxronizator

metodikitәşkilati tәminat vә çoxsaylı avtonom (әlahiddә) mәsәlәlәrin hәlli
hüquqinormativ tәminat vә çoxsaylı avtonom (әlahiddә) mәsәlәlәrin hәlli
tәşkilatitexniki tәminat vә çoxsaylı avtonom (әlahiddә) mәsәlәlәrin hәlli
madditexniki tәminat vә çoxsaylı avtonom (әlahiddә) mәsәlәlәrin hәlli•
texnikinormativ tәminat vә çoxsaylı avtonom (әlahiddә) mәsәlәlәrin hәlli
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         AİS aşağıdakı mәsәlәlәr kompleksini hәll etmәyә imkan verir?

   AİS aşağıdakı mәsәlәlәr kompleksini hәll etmәyә imkan verir?

   AİS aşağıdakı mәsәlәlәr kompleksini hәll etmәyә imkan verir?

        AİS aşağıdakı mәsәlәlәr kompleksini hәll etmәyә imkan verir?

    AİS ilk növbәdә hәm dә...

        AİS ilk növbәdә hәm dә...

      AİS ilk növbәdә hәm dә...

Maliyyәnin, satışın vә hazır mәhsulun situasion idarә edilmәsi
Maliyyәnin, satışın vә hazır mәhsulun sistemli idarә edilmәsi
Maliyyәnin, satışın vә hazır mәhsulun çoxölçülü idarә edilmәsi
Maliyyәnin, satışın vә hazır mәhsulun reallaşdırılmasının idarә edilmәsi•
Maliyyәnin, satışın vә hazır mәhsulun çoxfunksiyalı idarә edilmәsi

icmal uçot
statistik uçot
analitik uçot
mühasibat uçotu•
operativ uçot

әsas vә kömәkçi istehsalın situasion idarә edilmәsi
әsas vә kömәkçi istehsalın optimal idarә edilmәsi
әsas vә kömәkçi istehsalın kompleks idarә edilmәsi
әsas vә kömәkçi istehsalın assosiativ idarә edilmәsi
әsas vә kömәkçi istehsalın operativ idarә edilmәsi•

mәqsәdliiqtisadi planlaşdırma
sosialiqtisadi planlaşdırma
texnikiiqtisadi planlaşdırma•
texnikimәqsәdli planlaşdırma
texnikitexnoloji planlaşdırma

tәşkilatistrukturun metodiki hazırlığı
tәnzimlәmәnin texnoloji hazırlığı
parametrik tәnzimlәmә
idarәetmәnin texniki hazırlığı
istehsalın texniki hazırlığı•

müәssisәnin sosialsiyasi göstәricilәrinә güclü tәsir göstәrir
müәssisәnin istehsal göstәricilәrinә güclü tәsir göstәrir
müәssisәnin operativstatistik göstәricilәrinә güclü tәsir göstәrir
müәssisәnin siyasiiqtisadi göstәricilәrinә güclü tәsir göstәrir
müәssisәnin texnikiiqtisadi göstәricilәrinә güclü tәsir göstәrir•

planlaşdırma vә nәzarәtin aktuallığını vә optimallığını artırır
uçotun vә nәzarәtin etibarlılığını vә optimallığını artırır
planlaşdırma vә uçotun etibarlılığını vә optimallığını artırır
planlaşdırma vә nәzarәtin etibarlılığını vә optimallığını artırır•
planlaşdırma vә nәzarәtin etibarlılığını vә aktuallığını artırır

işçilәri ağır xәsarәtedici işlәrin icrasından azad edir
işçilәri ağır fiziki işlәrin icrasından azad edir
işçilәri ağır zehni işlәrin icrasından azad edir

•
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     AİS ilk növbәdә vә hәm dә...

          AİSin yaradılmasına ümumi әmәk sәrfi necә bölünür?

     AİSin tәminat hissәsi nәlәrdәn tәşkil edilir?

     AİSin dekompozisiyası hәm dә hansı әlamәt üzrә hәyata keçirilir?

         AİSin dekompozisiyası hәm dә hansı әlamәt üzrә hәyata keçirilir?

         AİSin funksional hissәsi nәlәrdәn ibarәtdir?

      AİS hansı iki әsas hissәdәn ibarәtdir?

işçilәri ağır bezdirici işlәrin icrasından azad edir•
işçilәri ağır xәstәlәndirici işlәrin icrasından azad edir

idarәetmәnin keyfiyyәtini vә etibarlılığını artırır
idarәetmәnin sәmәrәliliyini vә operativliyini artırır
idarәetmәnin keyfiyyәtini vә optimallığını artırır
idarәetmәnin keyfiyyәtini vә operativliyini artırır•
idarәetmәnin etibarlılığını vә operativliyini artırır

53%  funksional hissәsinә, 47%  tәminat hissәsinә
43%  funksional hissәsinә, 57%  tәminat hissәsinә
45%  funksional hissәsinә, 55%  tәminat hissәsinә
42%  funksional hissәsinә, 58%  tәminat hissәsinә•
50%  funksional hissәsinә, 50%  tәminat hissәsinә

informasiya, texnoloji, proqram, tәşkilati vә hüquqi tәminatlardan
verilәnlәr, texnoloji, proqram, tәşkilati vә hüquqi tәminatlardan
verilәnlәr, texniki, interfeys, tәşkilati vә hüquqi tәminatlardan
informasiya, texniki, proqram, tәşkilati vә hüquqi tәminatlardan•
verilәnlәr, texniki, proqram, struktur vә hüquqi tәminatlardan

idarәetmә prosesinin mövcud strukturu vә xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla
idarәetmә subyektinin mövcud strukturu vә xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla
idarәetmә fәaliyyәtinin mövcud strukturu vә xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla
idarәetmә sisteminin mövcud strukturu vә xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla
idarәetmә obyektinin mövcud strukturu vә xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla•

sahәviinzubati әlamәt üzrә
iqtisaditәşkilati әlamәt üzrә
funksionaltәşkilati әlamәt üzrә•
әraziinzibati әlamәt üzrә
funksionaliqtisadi әlamәt üzrә

texniki vasitәlәri kompleksi vә proqram paketlәrindәn
texniki vasitәlәri kompleksi vә alt sistemlәrdәn
mәsәlәlәr kompleksi vә proqram paketlәrindәn
proqram paketlәri vә alt sistemlәrdәn
mәsәlәlәr kompleksi vә alt sistemlәrdәn•

server vә işçi stansiya hissәlәrindәn
mәrkәzi vә periferiya hissәlәrindәn
istifadәçi vә cavablandırıcı hissәlәrindәn
müştәri vә server hissәlәrindәn
funksional vә tәminat hissәlәrindәn•
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        Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi (AİS) nәyi bacarmır?

1.          Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi (AİS) nә üçündür?

  Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi (AİS) nәdir?

      Kompüter әsas tәyinatından әlavә, nәlәrә imkan verir?

    Kompüter әsas tәyinatından әlavә, nәlәrә imkan verir?

      Kompüter әsas tәyinatından әlavә, nәlәrә imkan verir?

   Kompüter әsas tәyinatından әlavә, nәlәrә imkan verir?

      Kompüter әsas tәyinatından әlavә, nәlәrә imkan verir?

operativ qәrar qәbulunu•
çevik qәrar qәbulunu
әsaslandırılmış qәrar qәbulunu
optimal qәrar qәbulunu
sәmәrәli qәrar qәbulunu

informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı vә tәsdiq edilmәsi üçün
informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı vә tәqdim edilmәsi üçün•
informasiyanın yığılması, ötürülmәsi, emalı vә tәslim edilmәsi üçün
informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı vә tәrtib edilmәsi üçün
informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı vә tәhlil edilmәsi üçün

ekspertmaşın sistemidir
insanmaşın sistemidir•
maşınmaşın sistemidir
insaninsan sistemidir
insanekspert sistemidir

mәsәlәn, mürәkkәb situasiyadan baş çıxarmağa
mәsәlәn, radioteleviziya verilişlәrini izlәmәyә•
mәsәlәn, pozulmuş mәtn hissәsini bәrpa etmәyә
mәsәlәn, mürәkkәb rәsm әsәrini tәhlil etmәyә
mәsәlәn, operatorun ruhi vәziyyәtini tәyin etmәyә

mәsәlәn, mürәkkәb situasiyadan baş çıxarmağa
mәsәlәn, filmә baxmağa•
mәsәlәn, pozulmuş mәtn hissәsini bәrpa etmәyә
mәsәlәn, mürәkkәb rәsm әsәrini tәhlil etmәyә
mәsәlәn, operatorun ruhi vәziyyәtini tәyin etmәyә

mәsәlәn, mürәkkәb situasiyadan baş çıxarmağa
mәsәlәn, diktant yazı yoxlamağa•
mәsәlәn, pozulmuş mәtn hissәsini bәrpa etmәyә
mәsәlәn, mürәkkәb rәsm әsәrini tәhlil etmәyә
mәsәlәn, operatorun ruhi vәziyyәtini tәyin etmәyә

mәsәlәn, mürәkkәb situasiyadan baş çıxarmağa
mәsәlәn, xarici dil öyrәnmәyә•
mәsәlәn, pozulmuş mәtn hissәsini bәrpa etmәyә
mәsәlәn, mürәkkәb rәsm әsәrini tәhlil etmәyә
mәsәlәn, operatorun ruhi vәziyyәtini tәyin etmәyә

mәsәlәn, mürәkkәb situasiyadan baş çıxarmağa

•
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      Verilәnlәr bazası müәssisә fәaliyyәtinin necә modelidir?

       Verilәnlәr bazası necә formalaşdırılır?

        Müasir kompüterlәr müxtәlif konfiqurasiyalı standart bloklardan:

     Müasir kompüterlәr müxtәlif konfiqurasiyalı standart bloklardan:

       Müasir kompüterlәr müxtәlif konfiqurasiyalı standart bloklardan:

         Fәrdi kompüterlәr әdәdi informasiya emalı ilә yanaşı...

   Fәrdi kompüterlәr әdәdi informasiya emalı ilә yanaşı...

mәsәlәn, müxtәlif gerçәkliklәrin virtual variantları ilә işlәmәyә•
mәsәlәn, pozulmuş mәtn hissәsini bәrpa etmәyә
mәsәlәn, mürәkkәb rәsm әsәrini tәhlil etmәyә
mәsәlәn, operatorun ruhi vәziyyәtini tәyin etmәyә

dinamik produksional modelidir
dinamik infor ma si ya modelidir•
dinamik ekstensional modelidir
dinamik instensional modelidir
dinamik konseptual modelidir

müәssisә fәaliyyәtinin faktiki hesabat göstәricilәrinin yığıl ması ilә
müәssisә fәaliyyәtinin ilkin statistik göstәricilәrinin yığıl ması ilә•
müәssisә fәaliyyәtinin ilkin istehsal göstәricilәrinin yığıl ması ilә
müәssisә fәaliyyәtinin faktiki illik göstәricilәrinin yığıl ması ilә
müәssisә fәaliyyәtinin faktiki istehsal göstәricilәrinin yığıl ması ilә

o cümlәdәn, az qala 5 milyon sәhifәlik mәtn yerlәşәn vinçesterdәn yığılır
o cümlәdәn, az qala 1 milyon sәhifәlik mәtn yerlәşәn vinçesterdәn yığılır•
o cümlәdәn, az qala 3 milyon sәhifәlik mәtn yerlәşәn vinçesterdәn yığılır
o cümlәdәn, az qala 2 milyon sәhifәlik mәtn yerlәşәn vinçesterdәn yığılır
o cümlәdәn, az qala 4 milyon sәhifәlik mәtn yerlәşәn vinçesterdәn yığılır

o cümlәdәn, 2048 vә daha çox meqa bayt lıq operativ yaddaşdan yığılır
o cümlәdәn, 128 vә daha çox meqa bayt lıq operativ yaddaşdan yığılır•
o cümlәdәn, 512 vә daha çox meqa bayt lıq operativ yaddaşdan yığılır
o cümlәdәn, 256 vә daha çox meqa bayt lıq operativ yaddaşdan yığılır
o cümlәdәn, 1024 vә daha çox meqa bayt lıq operativ yaddaşdan yığılır

o cümlәdәn, böyük elektron sxemlәrdәn yığılmış mikroprosessordan
o cümlәdәn, böyük inteqral sxemlәrdәn yığılmış mikroprosessordan•
o cümlәdәn, böyük elektrik sxemlәrdәn yığılmış mikroprosessordan
o cümlәdәn, kiçik inteqral sxemlәrdәn yığılmış mikroprosessordan
o cümlәdәn, kiçik elektrik sxemlәrdәn yığılmış mikroprosessordan

mәtnin dәzgahsız çap edilmәsini mümkün etdi
mәtnin rotapintsiz çap edilmәsini mümkün etdi
mәtnin rizoqrafsız çap edilmәsini mümkün etdi
mәtnin makinaçısız çap edilmәsini mümkün etdi•
mәtnin mәtbәәsiz çap edilmәsini mümkün etdi

qeyriformallıq informasiyasının emalını mümkün etdi
qrafik vә mәtn informasiyasının emalını mümkün etdi•
qeyridәqiqlik informasiyasının emalını mümkün etdi
qeyrimüәyyәnlik informasiyasının emalını mümkün etdi
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         Fәrdi kompüterlәr әdәdi informasiya emalı ilә yanaşı...

      Fәrdi kompüterlәr әdәdi informasiya emalı ilә yanaşı...

    Fәrdi kompüterlәr әdәdi informasiya emalı ilә yanaşı...

Yüksәk etibarlı vә çox sürәtli mikroEHM vә fәrdi kompüterlәr...

    Yüksәk etibarlı vә çox sürәtli mikroEHM vә fәrdi kompüterlәr...

   Mikroprosessor texnikasının meydana gәlmәsi ilә...

       M sinif EİMlәr hansı işdә istifadә edilmişdir?

    M sinif EİMlәr hansı işdә istifadә edilmişdir?

qeyrimümkünlük informasiyasının emalını mümkün etdi

obyekt axtarışını avtomatlaşdırmağı mümkün etdi
informasiya axtarışını avtomatlaşdırmağı mümkün etdi•
funksiya axtarışını avtomatlaşdırmağı mümkün etdi
mәqsәd axtarışını avtomatlaşdırmağı mümkün etdi
variant axtarışını avtomatlaşdırmağı mümkün etdi

zәrgәr işinin avtomatlaşdırılmasını mümkün etdi
dizayner işinin avtomatlaşdırılmasını mümkün etdi•
dispetçer işinin avtomatlaşdırılmasını mümkün etdi
snayper işinin avtomatlaşdırılmasını mümkün etdi
cilingәr işinin avtomatlaşdırılmasını mümkün etdi

әdәbi olmayan informasiyanın emalını mümkün etdi
әdәdi olmayan informasiyanın emalını mümkün etdi•
sәlis olmayan informasiyanın emalını mümkün etdi
qәliz olmayan informasiyanın emalını mümkün etdi
әbәdi olmayan informasiyanın emalını mümkün etdi

hesablayıcı texnikanın tәtbiqi ünsiyyәtliyi әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi
hesablayıcı texnikanın tәtbiqi sferasını әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi•
hesablayıcı texnikanın tәtbiqi әlcatanlılığı әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi
hesablayıcı texnikanın tәtbiqi sürәtliliyi әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi
hesablayıcı texnikanın tәtbiqi münasibliyi әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi

hesablayıcı texnikanın tәtbiqi ünsiyyәtliyi әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi
hesablayıcı texnikanın tәtbiqi sferasını әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi•
hesablayıcı texnikanın tәtbiqi әlcatanlılığı әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi
hesablayıcı texnikanın tәtbiqi sürәtliliyi әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi
hesablayıcı texnikanın tәtbiqi münasibliyi әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәndirdi

çoxküylü maşın zalı yaratmaq problemi aradan qalxmışdır
böyük maşın zalı yaratmaq problemi aradan qalxmışdır•
çoxdispleyli maşın zalı yaratmaq problemi aradan qalxmışdır
çoxmaşınlı zalı yaratmaq problemi aradan qalxmışdır
çoxgüclü maşın zalı yaratmaq problemi aradan qalxmışdır

avtomatlaşdırılmış ölçünәzarәt sistemlәrindә
“qazanturbingenerator” bloklarının avtomatlaşdırılmasında•
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә
avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrindә
avtomatlaşdırılmış informasiyaaxtarış sistemlәrindә
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    M sinif EİMlәr hansı işdә istifadә edilmişdir?

       M sinif EİMlәr hansı ildә istehsal edilmişdir?

       M sinif EİMlәr hansı ölkәdә istehsal edilmişdir?

      İdarәedicihesablayıcı maşınlar (İHM) nә üçün istifadә edilir?

      İdarәedicihesablayıcı maşınlar (İHM) nә üçün istifadә edilir?

        İdarәedicihesablayıcı maşınlar (İHM) nә üçün istifadә edilir?

        Analoqhesablayıcı maşının EHMә nәzәrәn hansı üstün lüyü var?

avtomatlaşdırılmış ölçünәzarәt sistemlәrindә
Yerin süni peyklәrinin müşahidә edilmәsindә•
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә
avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrindә
avtomatlaşdırılmış informasiyaaxtarış sistemlәrindә

avtomatlaşdırılmış ölçünәzarәt sistemlәrindә
radiolokasiya stansiyalarının idarә edilmәsindә•
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrindә
avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrindә
avtomatlaşdırılmış informasiyaaxtarış sistemlәrindә

1968ci ildә
1964cü ildә•
1966cı ildә
1965ci ildә
1967ci ildә

İngiltәrәdә
SSRİdә•
Almaniyada
ABŞda
Fransada

sosialiqtisadi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
sosialsiyasi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
hәyat üçün tәhlükәli texnoloji proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün•
tәşkilati iqtisadi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
administrativtәşkilati proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün

administrativtәşkilati proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
sürәtlә dәyişәn texnoloji proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün•
tәşkilati iqtisadi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
sosialiqtisadi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
sosialsiyasi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün

administrativtәşkilati proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
çox mürәkkәb texnoloji proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün•
tәşkilati iqtisadi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
sosialiqtisadi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün
sosialsiyasi proseslәrә nәzarәt etmәk vә idarә etmәk üçün

AHMin erqonometrik tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil
AHMin proqram tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil•
AHMin texniki tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil



28.12.2016

38/41

275

276

277

278

279

280

281

     Analoqhesablayıcı maşının EHMә nәzәrәn hansı üstün lüyü var?

      Analoqhesablayıcı maşının EHMә nәzәrәn hansı üstün lüyü var?

Analoqhesablayıcı maşınlar (AHM) nә üçündür?

    EHMlәrin yaradılması istiqamәtindә gedәn inkişaf yolu...

      EHMlәrin yaradılması istiqamәtindә gedәn inkişaf yolu...

       İlk avtomat hesablayıcı maşın hansıdır?

        İlk universal informasiya emalı qurğusu hansıdır?

AHMin riyazi tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil
AHMin tәşkilati tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil

AHMin erqonometrik tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil
AHMlәr EHMә nisbәtәn baha deyil•
AHMin texniki tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil
AHMin riyazi tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil
AHMin tәşkilati tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil

AHMin erqonometrik tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil
AHMlәrә xidmәt etmәk sadәdir•
AHMin texniki tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil
AHMin riyazi tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil
AHMin tәşkilati tәminatı EHMә nisbәtәn mürәkkәb deyil

öyrәnilәn fiziki vә ya texnoloji prosesin elektrik (elektron) eskizini yaratmaq üçün
öyrәnilәn fiziki vә ya texnoloji prosesin elektrik (elektron) analoqunu yaratmaq üçün•
öyrәnilәn fiziki vә ya texnoloji prosesin elektrik (elektron) nümunәsini yaratmaq üçün
öyrәnilәn fiziki vә ya texnoloji prosesin elektrik (elektron) prototipini yaratmaq üçün
öyrәnilәn fiziki vә ya texnoloji prosesin elektrik (elektron) modelini yaratmaq üçün

ilk növbәdә statistika hesablamaları üçün nәzәrdә tutulan analoq maşınların yaradıl ması istiqamәtindә getmişdir
ilk növbәdә istehsal üçün nәzәrdә tutulan idarәedici maşınların yaradılması istiqamәtindә getmişdir•
ilk növbәdә maliyyә hesablamaları üçün nәzәrdә tutulan rәqәmhesablayıcı maşınların yaradıl ması istiqamәtindә
getmişdir
ilk növbәdә iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli üçün nәzәrdә tutulan rәqәmhesablayıcı maşınların yaradıl ması
istiqamәtindә getmişdir
ilk növbәdә ticarәt mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulan rәqәmhesablayıcı maşınların yaradıl ması istiqamәtindә
getmişdir

ilk növbәdә statistika hesablamaları üçün nәzәrdә tutulan analoq maşınların yaradıl ması istiqamәtindә getmişdir
ilk növbәdә elmitәdqiqat mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulan analoq maşınların yaradılması istiqamәtindә getmişdir•
ilk növbәdә maliyyә hesablamaları üçün nәzәrdә tutulan rәqәmhesablayıcı maşınların yaradıl ması istiqamәtindә
getmişdir
ilk növbәdә iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli üçün nәzәrdә tutulan rәqәmhesablayıcı maşınların yaradıl ması
istiqamәtindә getmişdir
ilk növbәdә ticarәt mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulan rәqәmhesablayıcı maşınların yaradıl ması istiqamәtindә
getmişdir

1642ci ildә Paskal tәrәfindәn yaradılmış hesablayıcı maşın
1830cu ildә Bebbic tәrәfindәn yaradılmış avtomat hesablayıcı maşın•
1983cü ildә yaradılan ilk universal elektron qurğu – fәrdi kompüter
1874cü ildә V.Odner tәrәfindәn yaradılmış arifmometr
1820ci ildә Tomas tәrәfindәn yaradılmış arifmometr

1642ci ildә Paskal tәrәfindәn yaradılmış hesablayıcı maşın
1830cu ildә Bebbic tәrәfindәn yaradılmış avtomat hesablayıcı maşın•
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       İlk analitik maşın vә onun yaradılması prinsiplәri hansılardır?

     İlk elektronhesablayıcı maşın hansıdır?

       İnformasiya texnologiyasının inkişaf mәrhәlәlәri hansılardır?

        Maynfreym erasının әsas cәhәtlәri hansılardır?

     Fәrdi kompüter plyus lokal şәbәkә erasının әsas cәhәtlәri hansılardır?

       Verilәnlәrin İnternetdә işlәnmәsi erasının әsas cәhәtlәri hansılardır?

    İnternet erasının әsas cәhәtlәri hansılardır?

•
1983cü ildә yaradılan ilk universal elektron qurğu – fәrdi kompüter
1874cü ildә V.Odner tәrәfindәn yaradılmış arifmometr
1820ci ildә Tomas tәrәfindәn yaradılmış arifmometr

kәsilmәzlik, dәqiqlik, cәldlik, çeviklik
avtomatik icra, proqram üzrә işlәmәk, yaddaşın olması•
kәsilmәlәrin emalı, real vaxt rejimi, konfliktlәrin arbitraj hәlli
proqramın avtomatik icrası, paketişlәmә, vaxt bölgüsü
ikilik әdәdlәr, riyazi mәntiq, elektromaqnit relelәr

РВМ1
ENIAC•
Koloss
EDSAC
Mark1

hazırlıq, formalaşma, qәrarlaşma, әvәzlәnmә
Maynfreym erası, fәrdi kompüter plyus lokal şәbәkә erası, İnternet erası•
adi, maşınlı, kompleks, şәbәkә
ibtidai, mexaniki, elektrik, elektron
fәrdi, şәrikli, kompleks, sistemli

Mini EHMlәrdәn mikroEHMlәrә keçid
İlk EHM, paketişlәmә texnologiyası, perfokartdan daxiletmә•
Elektrik maşınlarından elektron maşınlarına keçid
Mexaniki maşınlardan elektrik maşınlarına keçid
Lampalı maşınlardan tranzistorlu maşınlara keçid

standartlaşma, unifikasiya, identifikasiya
inteqrasiya, paylanma, paralellәşmә
analitik düşüncәnin dәrinlәşmәsi, funksional tәhlilin genişlәnmәsi
mәhsuldarlıq, dәqiqlik, çoxcәhәtlilik
bilik iqtisadiyyatının, informasiya iqtisadiyyatının bәrqәrar olması•

naqilsiz şәbәkәlәrә keçid imkanının yaranması
elektron ticarәt, elektron idarәetmә vә elektron cәmiyyәt yaradılması•
çoxsәviyyәli informasiya süzgәclәri sisteminә ehtiyacın yaranması
virtual mәkanda vә virtual zamanda mövcudolma imkanı
beynәlxalq standartların yaradılması

hәr cür informasiyanın әlçatanlığı, virtual informasiya fәzası
mikrokompüter, kommunikasiya sistemi, protokol, elektron xidmәtlәr•
fiberrabitә, paylanmış verilәnlәr bazaları, supergüclü serverlәr
sürәtli inkişaf, çoxistiqamәtli tәdqiqatlar, paylanmış idarәetmә
sәrhәdsizlәşmә, virtuallaşma, qloballaşma
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       Kompüterdә emal edilәnlәrin mәzmununun tәkamülü necә getmişdir?

    İnformasiya emalının instrumental vasitәlәrinin inkişafı necә getmişdir?

      İnformasiya emalı sistemlәrinin inkişafı necә getmişdir?

         Müasir informasiya emalı sistemlәri nә ilә fәrqlәnir?

        İnformasiya emalının kompüter üsulu ilә bağlı problemlәr hansılardır?

        Verilәnlәrin kompüter texnologiyasının adi texnologiyadan fәrqi nәdir?

         Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri (AİS) dedikdә,...

    “Virtual müәssisә” konsepsiyası dedikdә,...

adi sayma әmәllәrindәn mürәkkәb mәntiq mәsәlәlәrinә
elmi hesablamalardan mәişәt mәsәlәlәrinә, әylәncә vә idarәetmәyә•
iqtisadi hesablamalardan elmi hesablamalara
әylәncәdәn, mәişәtә, iqtisadi hesablamalardan, idarәetmәyә
elmi hesablamalardan adi hesablamalara

mexaniki, elektromexaniki, elektron, optik
әdәd, hәrf, şәkil, sәs, söz anlayan qurğular•
epizodik, kompleks, sistemli, inteqrasiya edilmiş qurğular
sayğaclar, hesablayıcılar, yazı, ünsiyyәt, saxlayıcı qurğular
orijinal, standart, kombinәlәşdirilmiş qurğular

naqilsiz, naqilli, efirli, optik
ibtidai, mexaniki, elektrik, elektron•
informasion, alqoritmik, avtomatik
adi, texniki, texnoloji, tәşkilati
fәrdi, kollektiv, şәbәkә, virtual

sxem vә funksiyaların әlaqәliliyi ilә
әmәliyyatların eyni cür icrası vә funksiyaların paylanması ilә•
cәldlik vә çevikliklә
sürәt vә dәqiqliklә
sistemlik vә çoxtәrәfliliklә

hüquqitәşkilati
riyazimәntiqi
metodikimetodoloji
sosialpsixoloji•
iqtisadisiyasi

çoxaspektli tәhlil aparılması, cәldlik, çeviklik vә s
әmәliyyatların eyni cür icrası, funksiyaların paylanması vә s•
açıqlıq, modulluq, paylanmışlıq vә s
sistemlilik, şәffaflıq, standartlıq vә s
komplekslik, çoxtәrәfli nәzarәt vә s

korporativ kompüter şәbәkәli idarәetmә sistemi nәzәrdә tutulur
inteqrasiya edilmiş idarәedici insanmaşın sistemi nәzәrdә tutulur•
kompüterlәşdirilmiş informasiya sistemi nәzәrdә tutulur
idarәetmә prosesini avtomatlaşdıran sistem nәzәrdә tutulur
korporativ informasiya sistemi nәzәrdә tutulur

müvәqqәti mövcud olub yox olan müәssisә nәzәrdә tutulur

•
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    Kompüter elmlәrinin metodologiyası nәlәri әhatә edir?

       Obyektin informasiya fәzası dedikdә,...

    Növbәti nәsil kompüterlәri hansılardır?

kompüter şәbәkәsi ilә formalaşan virtual tәşkilati vahid nәzәrdә tutulur•
idarәetmә ofisi olmayan müәssisә nәzәrdә tutulur
gerçәk hәyatda mövcud olmayan xәyali müәssisә nәzәrdә tutulur
rәsmi surәtdә tanınmayan müәssisә nәzәrdә tutulur

yeni kompüter nәsillәrinin yaradılması metodlarının hazırlanmasını
ideya axtarışını, yeni mәsәlә hәllini vә köhnә mәsәlәnin yeni qoyuluşnu•
bütün yeniliklәrin insanın xidmәtinә verilmәsini
yeni texnika vә texnologiyanın yaradılması vә tәtbiqi üsullarını
mürәkkәbliyin tәdqiqini

obyektin fәza modeli nәzәrdә tutulur
bütün adi informasiya komponentlәri çoxluğu nәzәrdә tutulur•
informasiya fәzasında obyektin yeri nәzәrdә tutulur
obyekti әhatә edәn informasiya nәzәrdә tutulur
obyektin fәzadakı informasiya köynәyi nәzәrdә tutulur

Kvant kompüterlәri
Neyrokompüterlәr
Molekulyar kompüterlәr
DNKkompüterlәr
5ci nәsil kompüterlәri•


