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1607_az_qiyabiQ2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1607 İnternet texnologiyaları

HTML nәdir?

HTML nәdir?

HTML nәdir?

Müraciәt metoduna әsasәn şәbәkә qurulmasının hansı növlәri mövcuddur?

Provayder nәdir?

İnternetin әsas xidmәtlәrinә daxildir

İnternetin әsas xidmәtlәrinә daxildir

kömpütürlәri, proqramları birlәşdirәn texnoloji şәbәkәdir
vebsәhifәnin növünü vә funksiyasını tәyin edәn diskriptorlar әsasında yaradılmış dildir.•
vebsәhifәnin növünü vә funksiyasını tәyin edәn diskriptorlar әsaslanan texnoloji vasitәdir
texnoloji vasitәlәr kompleksidir
proqramları, verilәnlәr bazalarını, faylları birlәşdirәn texnoloji vasitәdir

fundamental texnoloji modifikasiyadır
hәr hansı texnoloji yanaşmadır
aparıcı texnoloji vasitәdir
Internetin fundamental baza texnologiyasıdır.•
fundamental baza texnologiyasının modifikasiyasıdır

brouzerin oxuya bilәcәyi hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi üsuldur.
brouzerin oxuya bilәcәyi hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq vasitәsidir.
hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi dildir.
HTML – brouzerin oxuya bilәcәyi hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi hipermәtn dilidir.•
şәbәkәdә olan sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi hipermәtn dilidir.

DNS, İRQ vә Ethernet
Ethernet
Token kinq vә Ethernet
Ethernet, Token kinq, Arcnet•
İRQ, Token kinq vә Ethernet

Şәbәkәdir
Müştәriaparıcı proqramdır
Aparıcı kompüterdir
Şәbәkә xidmәtini tәşkil edәn tәşkilatdır•
İnternet әlaqә formasıdır

URL
FTP
http
WWW .•
hamısı

heç biri
http
oflayn
Telekonfranslar•
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İnternetin әsas xidmәtlәrinә daxildir?

hipermәtnә istәnilәn qaydada baxmaq mümkündürmü?

hipermәtn elektron lüğәtlәrin, ensiklopediya¬ların, dәrsliklәrin vә s. qurulması üçün çox sәmәrәlidirmi?

hipermәtn hansı quruluşa malikdir?

İstifadәçi hipermәtnin strukturunu görә bilirmi?

Hipermәtn nәdir?

lokal şәbәkә serveri vә marşrutizatordan istifadә etmәklә internetә qoşulur

İnternetdә paketlәrin ötürülmәsi zamanı itki baş verә bilәrmi?

htm

onlayn
HTML
FTP
Elektron poçt•
htm

online rejimdә
xüsusi hallarda
xeyir
bәli•
offline rejimdә

yalnız dәrsliklәrin yaradılması üçün
xüsusi hallarda
xeyir
bәli•
yalnız lüğәtlәrin qurulması üçün

heç bir cavab düz deyil
qarışıq
xәtti
qeyrixәtti•
adi

düzәlişә ehtiyac olduqda
xüsusi halda
xeyir
bәli•
qabacadan sifariş olduqda

xüsusi sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi üsul
brouzerin oxuya bilmәdiyi hәr hansı sәnәd
hәr hansı sәnәd vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi dil
birbiri ilә hiperiqtibas adlanan mәzmun әlaqәlәri olan sәnәdlәr çoxluğu•
şәbәkәdә olan sәnәdi vә ya sәhifәni silmәk vasitәsi

modem
heç biri
modem vә şlüz
şlüz
lokal şәbәkәnin işçi stansiyası•
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Eyni standarta malik şәbәkә avadanlıqları mütlәq surәtdә texnoloji birgәliyә malikdirmi?

ADSLdә telefon xәtti fiziki surәtdә ayrılırmı?

Hansı әlaqә daha etibarlıdır?

Wi Fi nәdir?

İntenet istifadәçilәrinә yaş mәhdudiyyәti varmı?

Dünyada internet istifadәçilәrinin illik say artımı nә ilә ölçülür?

İnternetdә konkret fәaliyyәtin qaydalar toplusu necә adlanır?

standartdan asılıdır
işin sonunda
xeyir
bәli•
srtifikatlaşdırma olmadıqda

standartdan asılıdır
işin sonunda
bәli
xeyir•
srtifikatlaşdırma olduqda istisnasız olaraq

hec bir cavab düz deyil
bәzәn
bәli
xeyir•
fәrqi yoxdur

fәrqi yoxdur
adi kabel
peyk
optik lifli•
simsiz

heç biri
istәnilәn kompüterlә әlaqә
şlüz
simsiz internet rabitәsi•
terminal

gözlәnilir
bәzi hallarda
xeyir
bәli•
heç bir cavab düz deyil

yüz minlәrlә
milyonlarla•
milyardlarla
minlәrlә
yüzlәrlә

forum
test
tәlim

•
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niyә ADSL assimmetrik adlanır?

telefon danışığı vә internet üçün bir xәtlә kifayәtlәnmәyә imkan verir?

uzaqdakı istifadәçilәrin autentifikasiuya protokolu

uzaqdakı istifadәçilәrin autentifikasiya serveri

WiMax nәdir?

şәbәkәdә resursların “mәnbәyi” kimi nә çıxış edir?

açıq sistemin yeddisәviyyәli modelinә müvafiq protokollar olmalıdır?

protokol•
treninq

mәlumat ötürmә sürәti cüzidir
mәlumat ötürmә müddәti böyükdür
mәlumat ötürmә sürәti eynidir
mәlumat ötürmә sürәti fәrqlidir•
mәlumat ötürmә sürәti azdır

ADAM
RODOS
QLOBUS
ADSL•
EDEM

ADAM
RODOS
QLOBUS
EAP•
EDEM

ADAM
RODOS
QLOBUS
RADİUS•
EDEM

uzaq mәsafәyә simsiz internet rabitәsi•
terminal
istәnilәn kompüter
şlüz
heç biri

heç biri
istәnilәn kompüter
şlüz
server•
terminal

sonuncu sәviyyә üçün
hәr hansı sәviyyә üçün
bir sәviyyә üçün
hәr sәviyyә üçün•
aşağı sәviyyә üçün
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Protokol nәdir?

lokal şәbәkәnin işçi stansiyası internetә qoşulur

Kompüter şәbәkәlәri arasında әlaqәlәr hansı vasitәlәrlә qurulur?

Şәbәkәdә әlaqә xәttinin әsas göstәricisi

İnternet nәdir?

Açıq sistemlәrin qarşılıqlı münasibәt modelindә (OSİ) şәbәkә funksiyalarının neçә sәviyyәsi mövcuddur?

Qlobal şәbәkә nәdir?

Internetin әsasını qoyan tәdqiqatlar hansı illәrdә nәticә vermişdir?

kataloqlar toplusu
fayllar toplusu
sәnәdlәr toplusu
qaydalar toplusu•
baytlar toplusu

heç biri
lokal şәbәkә xәtti vә marşrutizatorla
lokal şәbәkә serveri vә şlüzlә
lokal şәbәkә serveri vә marşrutizatorla•
lokal şәbәkә marşrutizatoru vә şlüzlә

magistrallar, optiklifli kabel, radio mayak
telefon xәtlәri, rәngli kabel, radio mayak
elektrik xәtlәri, optiklifli kabel, radio әlaqә
telefon xәtlәri, optiklifli kabel, radio әlaqә•
әsas xәtlәr, optiklifli kabel, radio әlaqә

informasiyanın saxlanma müddәti
informasiyanın çoxluğu
informasiyanın әyaniliyi
informasiyanın maksimal ötürülmәsi sürәti•
informasiyanın qiymәti

verilәnlәr bazalarını, faylları birlәşdirәn şәbәkәlәr şәbәkәsidir
proqramları, verilәnlәr bazalarını, faylları birlәşdirәn şәbәkәlәr şәbәkәsidir
Yüzlәrlә kömpütürlәri, proqramları, verilәnlәr bazalarını, faylları birlәşdirәn şәbәkәdir
Milyonlarla kömpütürlәri, proqramları, verilәnlәr bazalarını, faylları birlәşdirәn şәbәkәlәr şәbәkәsidir•
kömpütürlәri, proqramları birlәşdirәn şәbәkәlәr şәbәkәsidir

9.0
4.0
6.0
7.0•
5.0

Kiçik mәsafәlәrdә olan şәbәkә.
Mәhdud sahәni әhatә edәn şәbәkә;
Әrazi miqyaslı şәbәkә;
Beynәlxalq miqyaslı şәbәkә;•
Yalnız bir bina daxilindә olan şәbәkә;

XX әsrin 50cı illәrinin sonu
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Qlobal şәbәkәlәrdә istifadәcilәr arasında mәsafә nә qәdәr olmalıdır?

İnternet hansı növ şәbәkәyә aiddir?

Analoq siqnalın әsas parametrlәrinә aiddir

Modemin buraxılış qabiliyyәti nә ilә xarakterizә olunur?

Modemin buraxılış qabiliyyәti nә ilә xarakterizә olunur?

Peyk vasitәsilә asinxron qoşulma üçün neçә kanal lazımdır?

Mobil qurğular üçün İnternetә qoşulma protokolu

XX әsrin 70ci illәrinin sonu
XX әsrin 60cı illәrinin әvvәli
XX әsrin 60cı illәrinin sonu•
XX әsrin 70ci illәrinin әvvәli

50000 km.
100 km;
10000 kmә qәdәr;
1000015000 km;•
1000 km;

Hamısı eynidir.
Regional;
Lokal
Qlobal;•
Heç biri;

forma
heç bir cavab düz deyil
ad
amplitud•
bütün cavablar doğrudur

bir analoq siqnalda rәqәm informasiyasının tutumu•
istәnilәn şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası imkanı
şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası sürәti
regional şәbәkәdә identifikasiya sürәti
ulduzvari lokal şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası sürәti

ulduzvari lokal şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası imkanı
istәnilәn şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası imkanı
informasiyanın ötürülmә sürәti•
regional şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası
kompüterin identifikasiyası sәviyyәsi

3.0
bütün cavablar sәhvdir
fәrqi yoxdur
2.0•
1.0

DAS
WAP•
LION
KERN
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Xarici şlüz protokolu

Daxili şlüz protokolu

Xarici şlüz nәdir?

Daxili şlüz nәdir?

Şlüzlәri fәrqlәndirmәk olar

htm vә .html genişlәndirilmәsi ilә әsasәn hansı koda malik fayllar göstәrilir?

İnternet istifadә olunur

Internetin üç әsas xidmәti

MES

EGP•
QAD
XXM
DDS
GGP

XXM
QAD
DDS
GGP
LGP•

qrafiklә işlәmәk üçün proqram mәhsuludur
yerlәşdirmә üçün hipermәtn sistemidir
verilәnlәrin arxivlәşdirilmәsini tәmin edәn ümumdünya torudur
heç bir cavab düz deyil
internetә oxşar böyük şәbәkәlәrdәki şlüzlәr•

kiçik altşәbәkәdә yerlәşәn şlüzlәr•
hamısı
onluq koda malik şlüzlәr
İstәnilәn koda malik şlüzlәr
ikilik koda malik şlüzlәr

adi vә xüsusi
sadә vә mürәkkәb
böyük vә kiçik
daxili vә xarici•
bütün cavablar doğrudur

hamısı
onluq koda malik fayllar
ikilik koda malik fayllar
İstәnilәn koda malik olan fayllar
Hipermәtn koduna malik olan fayllar•

texniki sistemlәrin mәsafәdәn idarә edilmәsi
telekonfransların tәminatı
bütün cavablar doğrudur•
elektron poçtun işlәmәsi
istәnilәn formatlı faylların qәbulu vә ötürülmәsi
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WWW

Kompüter telefon şәbәkәsinә qoşularkәn istifadә olunur:

Açıq sistem arxitektura modeli neçә sәviyyәdәn ibarәtdir

son istifadәçiyә dair tәtbiqi proseslәrin dәstәklәnmәsini tәmin edir

IP hansı sәviyyә protokoludur?

Token ring hansı sәviyyә protokoludur?

TSP hansı sәviyyә protokoludur?

Telnet, Usenet, email
Telnet, email, FTP•
Telnet, Usenet, email
Telnet, Usenet, DNS
Telnet, Usenet, FTP

verilәnlәrin arxivlәşdirilmәsini tәmin edәn ümumdünya hörümçәk torudur
heç bir cavab düz deyil
qrafiklә işlәmәk üçün proqram mәhsuludur
informasiya axtarışı üçün hipermәtn sistemidir•
reklamı yerlәşdirmәk üçün hipermәtn sistemidir

faks
skaner
printer
monitor
modem•

11.0
7.0•
8.0
6.0
2.0

kommunal
nәqliyyat
seans
şәbәkә
tәtbiqi sәviyyә•

şәbәkә•
nәqliyyat
tәtbiqi
heç birinin
seans

şәbәkә
kanal•
heç birinin
tәtbiqi
seans

seans
nәqliyyat•
kanal
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SSL hansı sәviyyә protokoludur?

FTP hansı sәviyyә protokoludur?

DNS hansı sәviyyә protokoludur?

Telnet hansı sәviyyә protokoludur?

şәbәkә abonentlәri arasında ötürülәn baytlar qrupu necә adlanır?

abonentlәr arasında seansların reallaşdırılması sәviyyәsi necә adlanır?

tәqdimat sәviyyәsi tәmin edir

tәtbiqi
şәbәkә

kanal
seans•
nәqliyyat
tәtbiqi
şәbәkә

kanal
nәqliyyat
şәbәkә
tәtbiqi•
mәntiqi

şәbәkә
sonuncu
fiziki
tәtbiqi•
birinci

birinci
şәbәkә
nәqliyyat
tәtbiqi•
mәntiqi

toplu
qrup
dәst
paket•
mәcmu

birinci
şәbәkә
nәqliyyat
seans sәviyyәsi•
mәntiqi

verilәnlәrin sistemdә qәbul olunmuş kodlarda tәqdimatını•
istifadәçiyә dair mәntiqi proseslәrin kәsilmәsi
şәbәkәnin strukturunu
tәqdimatın komplektlәşdirilmәsini
istifadәçiyә dair mәntiqi proseslәrin bәrpasını
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tәtbiqi sәviyyә tәmin edir

nәqliyyat sәviyyәsi tәmin edir

açıq sistem arxitektura modeli ifadә edir

Kompüter şәbәkәsinin arxitekturası

Kompüter şәbәkәsinin arxitekturası

Hipermәtn koduna malik olan fayllar hansı genişlәndirmә ilә göstәrilir?

Deskriptor anlayışı nәyi ifadә edir?

Bunlardan hansı HTMLin imkanlarına aiddir?

istifadәçiyә dair mәntiqi proseslәrin bәrpasını
şәbәkәnin strukturunu
abonentin fiziki parametrlәrini
son istifadәçiyә dair tәtbiqi proseslәrin dәstәklәnmәsini•
istifadәçiyә dair mәntiqi proseslәrin kәsilmәsi

vebsәhifәnin növünü vә funksiyasını tәyin edәn diskriptorları tәsvir edir
kömpütürlәri, proqramları birlәşdirәn texnoloji şәbәkәdir
seanslar arasında әlaqәni
proseslәr vә şәbәkә arasında interfeysi•
texnoloji vasitәlәr kompleksidir

texnoloji modelin tәsviri vә xarakteristikasıdır
әsas modelin üçölçülü tәsviridir
ümumi şәbәkә modelinin әyani tәsviridir
birgә şәbәkә proqram mәhsullarının qurulması üçün ümumi tövsiyәlәri•
şәbәkә modelinin tәsviridir

texnoloji modelin tәsviri vә xarakteristikasıdır
әsas modelin üçölçülü tәsviridir
ümumi modelinin әyani tәsviridir
onun ümumi modelinin tәsviridir•
şәbәkә modelinin tәsviridir

brouzerin oxuya bilәcәyi hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi üsuldur.
brouzerin oxuya bilәcәyi hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq vasitәsidir.
hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi dildir.
şәbәkәnin vә ona daxil olan komponentlәrin xarakteristikasıdır•
şәbәkәdә olan sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi hipermәtn dilidir.

url vә .mmc
htm vә .frn
ctm vә html
htm vә .html•
rrs vә .frn

brouzerin oxuya bilәcәyi hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üsulunu
brouzerin oxuya bilәcәyi hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq vasitәsini
hәr hansı sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi dili
kodlaşdırılmanın әsas elementi kimi HTML standartında qәbul olunmuş işarәlәri•
şәbәkәdә olan sәnәdi vә ya sәhifәni yaratmaq üçün xüsusi hipermәtn dilini

kömpütürlәri, proqramları birlәşdirәn texnoloji şәbәkәnin qurulması
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Bunlardan hansı HTMLin imkanlarına aiddir?

Bunlardan hansı HTMLin imkanlarına aiddir?

Bunlardan hansı HTMLin imkanlarına aiddir?

Bunlardan hansı HTMLin imkanlarına aiddir?

verilәnlәri eyni üsulla ötürәn iki şәbәkәni birlәşdirәn qurğu

Hansı domenlәr yuxarı sәviyyә domenlәridir

Serverin aid olduğu tәşkilatın tipi vә qovşağın adı birlikdә nәyi tәşkil edir?

vebsәhifәnin növünün vә funksiyasının tәyin edilmәsi
sәnәdin mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi
hiperistinadların vә bütün bu elementlәr arasında әlaqәlәrin yaradılması.•
proqramların, verilәnlәr bazalarının, faylların birlәşdirilmәsi

hamısı
texnoloji vasitәlәrin komplekslәşdirilmәsi
şәbәkәdә terminalların funksional bölgüsü
multimediya elementlәrinin әlavә edilmәsi•
fundamental baza texnologiyasının modifikasiyasır

kömpütürlәri, proqramları birlәşdirәn texnoloji şәbәkәnin qurulması
vebsәhifәnin növünün vә funksiyasının tәyin edilmәsi
sәnәdin müәllifinin müәyyәnlәşdirilmәsi
sәnәdin vә sәnәddәki mәtnin rәnglәrinin seçilmәsi•
proqramların, verilәnlәr bazalarının, faylların birlәşdirilmәsi

heç biri
texnoloji vasitәlәrin komplekslәşdirilmәsi
şәbәkәdә terminalların funksional bölgüsü
cәdvәllәrin qurulmasına•
fundamental baza texnologiyasının modifikasiyası

hamısı
texnoloji vasitәlәrin komplekslәşdirilmәsi
şәbәkәdә terminalların funksional bölgüsü
sәhifәlәrdә mәtn bloklarının vә tәsvirlәrin yerlәşdirilmәsi•
fundamental baza texnologiyasının modifikasiyasır

marşrutizator
körpü•
şlüz
lokal şәbәkә
işçi stansiya

com,org,edu
ru,az,de
store,firm,arts
bütün cavablar doğrudur•
web,rec,info

birbaşa әlaqә marşrutunu
konkretlәşdirmә әmrini
axtarışdan imtina әmrini
Serverin aid olduğu tәşkilatın tipi vә qovşağın adı birlikdә nәyi tәşkil edir?•
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Bunlardan hansı URLünvana müraciәt etdikdә, sorğunun icrası mәrhәlәsidir?

Bunlardan hansı URLünvana müraciәt etdikdә, sorğunun icrası mәrhәlәsidir?

Bunlardan hansı URLünvana müraciәt etdikdә, sorğunun icrası mәrhәlәsidir?

Bunlardan hansı URLünvana müraciәt etdikdә, sorğunun icrası mәrhәlәsidir?

URLünvana müraciәt etdikdә, sorğunun yerinә yetirilmәsi neçә mәrhәlәyә bölünür?

URL in sağ hissәsi nәyi göstәrir?

URL –in sol hissәsi nәyi göstәrir?

URL neçә hissәyә bölünür?

yuvarlaqlaşdırmanı

ünvandan imtina
açarı dәyişdirmә
bütövlәşdirmә
Close (Әlaqәnin kәsilmәsi)•
hamısı düzdür

inkarı inkar
konkretlәşdirmә
axtarışdan imtina
Response (Cavab)•
yuvarlaqlaşdırma

kәnardan müdaxilә
yerlәşdirmә
cavabdan imtina
Request (Sorğu)•
köçürmә

bölünmә
Connection (Qoşulma)•
artma
azalma
ayrılma

2.0
9.0
7.0
4.0•
11.0

çoxfunksiyalı proqramların nömrәsini
sonuncu sәnәdin adı vә ünvanını
әsas sәnәdin adı vә ünvanını
konkret sәnәdin ünvanını•
әlaqәlәrin xarakterini

universal emal texnologiyasını
ünvanlaşdırma rejimini
imtiyazlı ünvanı
sәnәdin tipini•
ünvan göstәricisinin әvvәlini
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URL nәlәri göstәrir?

URL nәdir?

URL nә üçün yaradılmışdır?

İnternet şlyuzu nәdir?

İnternet Exrlorer nә proqramdır?

HTML nәdir?

Proqram brauzerlәrin funksiyası nәdir?

iki nöqtә ilә bölünmüş altı hissәdәn ibarәtdir
iki nöqtә ilә bölünmüş dörd hissәdәn ibarәtdir
iki nöqtә ilә bölünmüş üç hissәdәn ibarәtdir
iki nöqtә ilә bölünmüş iki hissәdәn ibarәtdir•
iki nöqtә ilә bölünmüş beş hissәdәn ibarәtdir

universal emal rejimi
ünvanlaşdırma rejimi
imtiyazlı ünvan göstәricisi
sәnәdin adı ilә birgә ona çatma protokolunu•
ünvan göstәricisinin әvvәli

universal emal texnologiyası
ünvanlaşdırma rejimi
imtiyazlı ünvan göstәricisi
universal ünvan göstәricisi•
ünvan göstәricisinin әvvәli

emal texnologiyalarından asılılığı aradan qaldırmaq mәqsәdilә WWW üçün xüsusi ünvan sistemi kimi
yaradılmışdır
tәkrarlanan әlaqәnin yaradılması problemlәrini aradan qaldırmaq mәqsәdilә WWW üçün xüsusi ünvan sistemi
URL yaradılmışdır
qarşılıqlı әlaqәnin yaradılmasının texnolojig bazasını möhkәmlәndirmәk mәqsәdilә WWW üçün xüsusi ünvan
sistemi URL yaradılmışdır
optimal әlaqәlәrin yaradılması texnologiyalarına xidmәt mәqsәdilә WWW üçün yaradılmışdır
Әlaqәnin yaradılması texnologiyalarından asılılığı aradan qaldırmaq mәqsәdilә WWW üçün xüsusi ünvan sistemi
kimi yaradılmışdır.

•

PPP mühitindә işlәyәn internet mühitidir
İnternet şlyuzu –aparat vasitәsidir
İnternet şlyuzu –yeni protokollar tәşkil edәn proqramdır
İnternet şlyuzu – müxtәlif mühitli vә arxitekturalı şәbәkәlәrarasında әlaqәlәndirici rolunu oynayan tәtbiqi
proqram vә aparat vasitәsidir.

•
İnternet şlyuzu – host kompüterdir

Antivirus
Arxivlәşdirmә
Tәrcümә
Brauzer•
Xidmәti

Hipermәtn sәnәdlәrinin yaradılmasına deyilir
İnternet xidmәtidir
Multimedia xidmәtidir
Avtomatlaşdırılmış mәtn redaktorudur.•
Qәbul edilәn mәlumatın oxunması vasitәsidir
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İnternet Explorer nәdir?

FTP protokolunun әsas vәzifәsi nәdir?

Domen ünvanına nә daxildir?

Bunlardan hansı funksional domendir?

Bunlardan hansı funksional domendir?

Bunlardan hansı funksional domendir?

Bunlardan hansı funksional domendir?

hec biri duz deyil
Virusları mәhv etmәk;
Faylları sıxmaq, disklәri tәmizlәmәk
HTML formatlı mәtnlәri adi formata çevirmәk;•
Disklәri yoxlamaq

Disklәri tәmizlәmәk ücün olan proqram
Disklәrin yoxlanılması ücün olan proqram;
Arxivlәşdirmә proqramı;
HTML formatlı informasiyanı adi formata cevirәn proqram;•
Antivirus proqram

Fayl mübadilәsinin daha mükәmmәl sistemidir
Uzaqda yerlәşәn terminal protokoldur.
Şәbәkә xәbәr ötürmә protokoludur
Faylların çox asanlıqla ötürülmәsinә imkan verir•
Poçt xidmәt növüdür.

qovşağın xarakteristikaları
domenin özü (serverin aid olduğu tәşkilatın tipi) vә qovşağın adı•
ad, ünvan vә marşrut
әsas parametrlәr, ad, ünvan vә marşrut
әsas parametrlәr, ad vә ünvan

ifer
unfo
infu
info•
innf

nmm
nat
meet
net•
nut

ofm
opq
orq
org•
ors

ccm
som
elk

•
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Domen nәdir?

mil domeni mәxsusdur

net domeni mәxsusdur

edu domeni mәxsusdur

gov domeni mәxsusdur

TCP/IP nә edir?

İP ünvanda üçüncü rәqәmlәr qrupu nәyi göstәrir?

com•
cem

Domen INTERNETdә kompüterin xarakteristikasıdır
Domen INTERNETdә kompüterin mәntiqi adına әlavәdir
Domen INTERNETdә kompüterin mәntiqi adıdır
Domen INTERNETdә kompüterin mәntiqi adının bir hissәsidir•
Domen INTERNETdә ünvandır

hәrbi tәsisatlara•
mәtbuat orqanlarına
bәlәdiyyә qurumlarına
әylәncә şәbәkәsinә
elmitәdqiqat müәssisәlәrinә

ticarәt tәşkilatlarına
fiskal funksiyaları icra edәn idarәlәrә
mühafizә qurumlarına
şәbәkә resurslarına•
tәbii sәrvәtlәrә

sәhiyyә müәssisәlәrinә
mәdәniyyәt müәssisәlәrinә
mәdәniyyәt vә turizm müәssisәlәrinә
tәhsil müәssisәlәrinә•
turizm müәssisәlәrinә

mәtbuat orqanlarına
maliyyә idarәlәrinә
mәnzilkommunal idarәlәrinә
hökumәt idarәlәrinә•
bәlәdiyyә qurumlarına

server protokolu olaraq, şәbәkәdәki aparıcı kompüterlәr arasındakı әlaqәlәri bәrpa edir.
protokol olaraq, kompüterlәr arasındakı әlaqәlәri hәyata keçirir
email protokolu olaraq, şәbәkәdәki bütün kompüterlәr arasındakı әlaqәlәrә nәzarәt edir.
kommunikasiya protokolu olaraq, şәbәkәdәki bütün kompüterlәr arasındakı әlaqәlәrә nәzarәt edir.•
qeyrikommunikasiya protokolu olaraq, şәbәkәdәki bir neçә kompüter arasındakı әlaqәlәri hәyata keçirir

hamısı düzdür
kompüterin xarakteristikasını
şәbәkәdә serverin nömrәsini
şәbәkәnin nömrәsini•
şәbәkәdә kompüterin adını vә ünvanını
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İP ünvanda sonuncu rәqәmlәr qrupu nәyi göstәrir?

İP ünvanın tәrkibi?

İP ünvan nә mәqsәdlә tәyin edilir?

Modemlәrin iş rejiminә aiddir

Modemlәrin iş rejiminә aiddir

Analoq siqnalın әsas parametrlәrinә aiddir

Analoq siqnalın әsas parametrlәrinә aiddir

Offline iş rejimi nә üçün istifadә olunur?

şәbәkәdә kompüterin ünvanını
şәbәkәdә serverin nömrәsini
istәnilәn şәbәkәdә kompüterin mövqeyini
şәbәkәdә kompüterin nömrәsini•
şәbәkәdә kompüterin adını vә ünvanını

heç biri düz deyil
hәr biri sәkkiz ikilik rәqәmdәn ibarәt olan üç qrupdan ibarәtdir
sәkkiz ikilik rәqәmdәn ibarәt olan iki qrupdan ibarәtdir
hәr biri sәkkiz ikilik rәqәmdәn ibarәt olan dörd qrupdan ibarәtdir•
hәr biri sәkkiz ikilik rәqәmdәn ibarәt olan beş qrupdan ibarәtdir

ulduzvari lokal şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası üçün provayder tәrәfindәn tәyin edilir
regional şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası üçün provayder tәrәfindәn tәyin edilir
regional şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası üçün provayder tәrәfindәn tәyin edilir
İnternetdә kompüterin identifikasiyası üçün provayder tәrәfindәn tәyin edilir.•
istәnilәn şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası üçün provayder tәrәfindәn tәyin edilir

ulduzvari lokal şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası
regional şәbәkәdә identifikasiya
şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası
әmrlәr rejimi•
istәnilәn şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası

ulduzvari lokal şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası
regional şәbәkәdә identifikasiya
şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası
verilәnlәrin ötürülmәsi rejimi•
istәnilәn şәbәkәdә kompüterin identifikasiyası

heç bir cavab düz deyil
forma
ad
faza•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
forma
ad
tezlik•
bütün cavablar doğrudur

sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün
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Online iş rejimi nәyә deyilir?

Usenet telekonfransı nәdir?

İstifadәçinin ünvanı necә olmalıdır?

Unix mühitindә email tәrtib edilә bilәr

Windows mühitindә email tәrtib edilә bilәr

Poçt serveri ilә ünvan sahibi arasında әlaqә necә reallaşır?

faylları sıxlaşdırma proqramları

brouzer İnternetә qoşularaq  HTML sәnәdlәrә vә GIF, JPG vә ya JPEG formatlı şәkillәrdәn imtina üçün
axtarışın kәsilmәsi üçün
brouzer İnternetә qoşulmadan  HTML sәnәdlәrә vә GIF, JPG vә ya JPEG formatlı şәkillәrә baxmaq üçün•
HTML sәnәdlәrin bәrpasının vә GIF, JPG vә ya JPEG formatlarının konkretlәşdirilmәsi üçün

azalan qruplarla әlaqәlәrin müzakirәsi vә ünsiyyәtdәn imtina
cavablara operativ reaksiya verilmәsini
sorğunu tәsadüfi ötürmәlәri
brouzer serverә qoşularaq informasiya almaq üçün sorğu göndәrmәsi vә növbәti sorğunu gözlәmәsi•
әlaqәlәndirilmәmiş mövzuların müzakirәsinin tәşkili

azalan qruplarla әlaqәlәrin müzakirәsi vә ünsiyyәtdәn imtina
beş qrupda müxtәlif mәsәlәlәrin müzakirәsinә hazırlıq
tәsadüfi qruplarda aktual mәsәlәlәrin müzakirәsi
tematik qruplarda müxtәlif mәsәlәlәrin müzakirәsi vә ünsiyyәt•
әlaqәlәndirilmәmiş mövzuların müzakirәsinin tәşkili

mürәkkәb
açıq
adi
unikal•
gizli

ixtiyari ünvanlama
ardıcıl ünvanlama
birbaşa ünvanlama
aşkar ünvanlama•
açarlı ünvanlama

MOK
MKK
SDD
DNS•
RET

heç bir cavab doğru deyil
birbaşa
insanın müdaxilәsilә
avtomatik•
hamısı doğrudur

KLH
FTP
PTP
PKZip•
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128

129

130

131

132

133

faylları sıxlaşdırma proqramları

email ünvanında @ işarәsindәn sağda

email ünvanında @ işarәsindәn solda

Elektron poçt proqramıdır

Elektron poçt proqramıdır

Elektron poçt proqramıdır

Elektron poçtun әsas funksiyası

Outlook Express nә proqramıdır?

TRU

KLH
FTP
PTP
Win Zip•
TRU

sәhifәnin davamı
sәhifәnin sonu
sәhifәnin rәngi
domen•
sәhifәnin hәcmi

sәhifәnin davamı
sәhifәnin sonu
sәhifәnin rәngi
istifadәçinin adı•
sәhifәnin hәcmi

arxiv proqramı
studiya proqramı
qrafik interfeys
Eudora Pro•
xüsusi proqram

qrafik interfeys
arxiv proqramı
xüsusi proqram
studiya proqramı
The Bat!•

arxiv proqramı
studiya proqramı
qrafik interfeys
Microsoft Outlook 2000•
xüsusi proqram

heç biri düz deyil
video mәlumatların ötürülmәsi
sәs siqnallarından imtina
informasiya mübadilәsinin operativliyini tәmin etmәk•
mәtnlәrin çevirmәlәri
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135

136

137

138

139

140

POP nә protokoludur?

Outlook Express nә proqramıdır?

Elektron poçtun әsas funksiyası

SNMP protokolu hansı protokollar ailәsinә daxildir?

NFS protokolu hansı protokollar ailәsinә daxildir?

RİP protokolu hansı protokollar ailәsinә daxildir?

DNS protokolu hansı protokollar ailәsinә daxildir?

arxiv protokoludur
studiya protokoludur
qrafik interfeys protokoludur
xәbәrlәr proqramıdır•
xüsusi protokoldur

arxiv protokoludur
studiya protokoludur
qrafik interfeys protokoludur
elektron poçt protokoludur•
xüsusi protokoldur

arxiv proqramıdır
studiya proqramıdır
qrafik interfeysdir
elektron poçt proqramıdır•
xüsusi proqramdır

heç biri düz deyil
poçtun operativliyini tәmin etmәk•
sәs siqnallarından imtina
video mәlumatların ötürülmәsi
mәtnlәrin çevirmәlәri

heç bir cavab düz deyil
xüsusi protokollar ailәsinә
istәnilәn protokollar ailәsinә
TCP/ IP protokolları ailәsinә•
әlahiddә protokollar ailәsinә

heç bir cavab düz deyil
xüsusi protokollar ailәsinә
istәnilәn protokollar ailәsinә
TCP/ IP protokolları ailәsinә•
әlahiddә protokollar ailәsinә

heç bir cavab düz deyil
xüsusi protokollar ailәsinә
istәnilәn protokollar ailәsinә
TCP/ IP protokolları ailәsinә•
әlahiddә protokollar ailәsinә

heç bir cavab düz deyil
xüsusi protokollar ailәsinә
istәnilәn protokollar ailәsinә

•
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142

143

144

145

146

147

TCP/ IP protokolları ailәsinә daxildir

TCP/ IP protokolları ailәsinә daxildir

TCP/ IP protokolları ailәsinә daxildir

TCP/ IP protokolları ailәsinә daxildir

TCP/ IP protokolları ailәsinә daxildir

Bunlardan hansı electron poçt protokoludur?

Göstәrilәnlәrdәn hansı elektron poçtun protokoludur

TCP/ IP protokolları ailәsinә•
әlahiddә protokollar ailәsinә

azalan qruplarla әlaqәlәrin müzakirәsi vә ünsiyyәtdәn imtina
beş qrupda müxtәlif mәsәlәlәrin müzakirәsinә hazırlıq
tәsadüfi qruplarda aktual mәsәlәlәrin müzakirәsi
NFS (Network File System) paylanmış fayl sistemi vә şәbәkә çap sistemi; SNMP (Simple Network Management
Protocol) şәbәkәni idarә edәn sadә protokol.

•
әlaqәlәndirilmәmiş mövzuların müzakirәsinin tәşkili

tәkrarlanan әlaqәnin yaradılması problemlәrini aradan qaldırma sistemi
optimal әlaqәlәrin yaradılması texnologiyalarına xidmәt vasitәlәri
emal texnologiyalarından asılılığı aradan qaldırma sistemi
FTP (File Transfer Protocol) – fayl mübadilәsinin tәtbiqi protokolu; telnet –virtual terminalın emulyasiyasının
tәtbiqi protokolu

•
qarşılıqlı әlaqәnin yaradılmasının texnoloji bazasını möhkәmlәndirmә vasitәlәri

SLİP (Serial Line İnternet Protocol) telefon xәtti ilә verilәn ötürülmәsinin kanal protokolu; PPP (Point to Point
Protocol) “mәntәqәdәn mәntәqәyә” mәlumat mübadilәsinin kanal protokolu

•
әlaqәlәndirilmәmiş mövzuların müzakirәsinin tәşkili vasitәlәri
beş qrupda müxtәlif mәsәlәlәrin müzakirәsinә hazırlıq vasitәlәri
tәsadüfi qruplarda aktual mәsәlәlәrin müzakirәsi vasitәlәri
azalan qruplarla әlaqәlәrin müzakirәsi vә ünsiyyәtdәn imtina vasitәlәri

tәkrarlanan әlaqәnin yaradılması problemlәrini aradan qaldırmaq mәqsәdilә WWW üçün xüsusi ünvan sistemi
vasitәlәri
optimal әlaqәlәrin yaradılması texnologiyalarına xidmәt vasitәlәri
emal texnologiyalarından asılılığı aradan qaldıran vasitәlәr
UDP (User Datagram Protocol) TCP protokolundan fәrqlәnәn ikinci nәqliyyat protokolu; ARP (Address
Resolution Protocol) İP vә Ethernet ünvanlarının uyğunluğunu müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir

•
qarşılıqlı әlaqәnin yaradılmasının texnolojig bazasını möhkәmlәndirmәk vasitәlәri

tәkrarlanan әlaqәnin yaradılması problemlәrini aradan qaldırmaq mәqsәdilә WWW üçün xüsusi ünvan sistemi
vasitәlәri
optimal әlaqәlәrin yaradılması texnologiyalarına xidmәt vasitәlәri
emal texnologiyalarından asılılığı aradan qaldıran vasitәlәr
IP (Internet Protocol) – şәbәkәlәrarası protokol;TCP (Transmission Control Protocol) baza nәqliyyat protokolu•
qarşılıqlı әlaqәnin yaradılmasının texnolojig bazasını möhkәmlәndirmәk vasitәlәri

D.444
G.001
S. 309
X.400•
T.109

KLH
FTP
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149

150

151

152

153

154

Göstәrilәnlәrdәn hansı elektron poçtun protokoludur

İnternetdә ünvanlaşdırma hansı prinsiplәrә әsaslanır?

İnternetdә ünvanlaşdırma hansı prinsiplәrә әsaslanır?

İntegrated Services Digital Network şәbәkәsindә әsas prinsip

com domeni mәxsusdur

Şәbәkәdә kompüterin nömrәsini İP ünvanda hansı rәqәmlәr qrupu göstәrir?

müxtәlif protokollu iki şәbәkәni birlәşdirәn qurğu

PTP
POP•
TRU

KLH
FTP
PTP
SMTP•
TRU

ad prinsipi
tezlik prinsipi
uyğunluq prinsipi
inzibati prinsip•
amplitud prinsipi

tezlik prinsipi
amplitud prinsipi
uyğunluq prinsipi
әrazi prinsipi•
ad prinsipi

heç bir cavab düz deyil
siqnalların fraqmentar olması
siqnalların uzun olmaması
siqnalların rәqәmli emalı•
siqnalların diskret olması

sәhiyyә müәssisәlәrinә
mәdәniyyәt müәssisәlәrinә
mәdәniyyәt vә turizm müәssisәlәrinә
kommersiya ilә mәşğul olan qurumlar•
turizm müәssisәlәrinә

heç biri
istәnilәn
birinci
sonuncu•
ikinci

körpü
marşrutizator
işçi stansiya
şlüz•
lokal şәbәkә
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155

156

157

158

159

160

161

162

müxtәlif tipli, lakin eyni әmәliyyat sistemini istifadә edәn şәbәkәlәri birlәşdirәn qurğu

Sorğuların vә sәnәdlәrin tәqdimatı uyğun prinsiplәrә әsaslanmalıdırmı?

Axtarışın keyfiyyәt göstәricisi nәdir?

Sorğuya uyğun elektron sәnәdi necә adlanır?

Mәtni axtarış sistemlәrindә әsas informasiya vahidi nәdir?

Müasir mәtni axtarış texnologiyalarında nәdәn istifadә olunur?

Müasir mәtni axtarış texnologiyalarında nәdәn istifadә olunur?

Müasir mәtni axtarış texnologiyalarında nәdәn istifadә olunur?

şlüz
körpü
işçi stansiya
marşrutizator•
lokal şәbәkә

fәrqi yoxdur
bәli•
zәruri deyil
bu mümkün deyil
xeyir

heç biri
qısa müddәt
nәticәvilik
tamlıq vә dәqiqlik•
hamısı

әlaqәli sәnәd
dәyişәn sәnәd
istәnilәn sәnәd
relevant sәnәd,yәni, tanına bilәn sәnәd•
dinamik sәnәd

massivdir
daşıyıcıdır
baytdır
sәnәddir•
xәbәrdir

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazası
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyaları
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyaları
)) süni intellekt metodları vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyaları•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyaları

heç biri
diaqnostika
ekspertiza
mәntiqi vә klaster tәhlili•
hamısı

yekun әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsindәn
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164

165

166

167

168

169

Axtarış sistemi nәdir?

Videokonfrans proqramı

Şәbәkәdә sәsin vә tәsvirin sıxılıb ötürülmәsi proqramı

Sәsli Chat Yaratmaq üçün lazımdır

Sәsli Chat Yaratmaq üçün lazımdır

Sәsli Chat Yaratmaq üçün lazımdır

Microsoft Chat hansı proqramın tәrkibindәdir?

nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsindәn
açarların dәyişdirilmәsi sistemindәn
linqvistik,statistik,riyazi üsullardan•
aparıcı әlaqәlәrin bәrpasından

yekun әmәliyyatların qiymәtlәndirilmәsi
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
açarların dәyişdirilmәsi sistemi
açar sözlәri ilә elektron sistemdә sәnәd axtarışı sistemi•
aparıcı әlaqәlәrin bәrpası

heç bir cavab düz deyil
Free Agent
Outlook Express
CUSeeMe•
Netscape Navigator

heç bir cavab düz deyil
Free Agent
Outlook Express
NetMeeting•
Netscape Navigator

heç bir cavab düz deyil
terminal
şlüz
müvafiq proqram tәminatı•
monitor

heç bir cavab düz deyil
terminal
şlüz
sürәtli modem•
monitor

heç bir cavab düz deyil
terminal
şlüz
sürәtli kompüter•
monitor

Outlook Express
heç bir cavab düz deyil
Netscape Navigator
Free Agent

•
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172

173

174

175

176

177

Görüntülü әlaqәnin mühüm qurğusu

Şәbәkәdә sәsli әlaqә yaradılması

İnteraktiv söhbәt xidmәtinin әn çox yayılan növlәrindәn biri

Dünyada xәbәr qruplarının sayı

Telekonfrans protokoludur

Konfransın adı nәyi tәmin etmәlidir?

Konfransın adı nәyi tәmin etmәlidir?

Müxtәlif mövzulara aid xәbәrlәrin toplanması vә yayılması

İnternet Explorer•

monitor
şlüz
Modem
Web kamera•
terminal

forum
tәcrübi seminar
elmi konfrans
audiokonfrans•
metidiki seminar

UZMA
EZOP
ZARA
ÇAT•
STOP

heç bir cavab düz deyil
200 minә yaxın
50 minә yaxın
100 minә yaxın•
200 mindәn artıq

UZMA
EZOP
ZARA
NNTP•
STOP

tәsvirlәri
rәnglәri
iştirakçıları
xәbәrin mәnşәyini•
sәslәri

tәsvirlәri
mövzunu•
iştirakçıları
rәnglәri
sәslәri
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179

180

181

182

183

184

Informasiyanın sıxlaşdırılması nәyә lazımdır?

Tematik qruplarda müxtәlif mәsәlәlәrin müzakirәsi vә ünsiyyәt üçün әlverişli internet xidmәti

Telekonfrans mövzularına baxış necә adlanır?

UseNet necә fәaliyyәt göstәrir?

Adi konfrans iştirakçıları xüsusi olaraq seçilirmi?

Telekonfranslar intenet asılılıq yarada bilәrmi?

Telekonfransların әsil mövzusu mәxfi ola bilәrmi?

informativliyi artıran xidmәt
UseNet xidmәti•
heç bir cavab düz deyil
bütün cavab doğrudur
mübadilә imkanlarını genişlәndirәn xidmәt

bütün cavab doğrudur
mübadilә imkanlarını genişlәndirmәk üçün
ötürmә sürәtini artırmaq üçün•
informativliyi artırmaq üçün
heç bir cavab düz deyil

WWW
telekonfrans•
bütün cavablar doğrudur
heç bir cavab düz deyil
FTP

forum
informasiyanın monitorinqi•
әlaqә imkanları
mәlumat toplusu
informasiya massivi

sutkada 8 saat
fasilәsiz•
fasilәli
gündüz saatlarında
gecә saatlarında

bәli
xeyir•
heç bir cavab düz deyil
xüsusi halda
mövzudan asılıdır

xeyir
bәli•
heç bir cavab düz deyil
xüsusi halda
mövzudan asılıdır

bәli
mövzudan asılıdır
xüsusi halda
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186

187

188

189

190

191

telekonfarnslarda mәqsәd nәdir?

tematik qrup nәdir?

menyu veb sәhifәnin hansı elementidir?

informasiya yayımı siyahıları nәyi ifadә edir?

Telekonfransın neçә növü var?

Vebsәhifәyә daxil olan әsas elementlәrә aiddir

Vebsәhifәyә daxil olan әsas elementlәrә aiddir

heç bir cavab düz deyil
xeyir•

istirahәtin tәşkili
layihәnin başa çatması
alışveriş
konkret mövzuya dair fikir mübadilәsi•
bayram tәdbirlәri

sonuncu qrup
maraq dairәsi eyni olan•
kömәkçi qrup
ikinci dәrәcәli qrup
adi qrup

sonuncu
adi
әsas•
kömәkçi
ikinci dәrәcәli

hamısını
telekonfrans imkanlarını•
әlaqә imkanlarını
mәlumat toplusunu
informasiya massivini

12.0
2.0•
15.0
22.0
122.0

tәsvir blok vә qrupları
mәtn blokları•
düyün nöqtәlәri
azalma xarakteristikaları
böyük massivlәr

AS. 309
qrafik tәsvirlәr•
DD.444
AT.109
AG.001
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193

194

195

196

197

198

199

Vebsәhifәyә daxil olan әsas elementlәrә aiddir

Vebsәhifәyә daxil olan әsas elementlәrә aiddir

İnternetә qoşulmuş kompüter mütlәq malik olmalıdır

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

METACRAWLER nәdir?

Metaaxtarış sistemi hansı hallarda sәmәrәlidir?

OİNGO sisteminin özünәmәxsus cәhәti

ALTAVİSTA nәdir?

D.444
menyu (naviqasiya elementlәri)•
S. 309
G.001
T.109

sәhifәnin davamı
sәhifәnin başlığı(banner)•
sәhifәnin rәngi
sәhifәnin sonu
sәhifәnin hәcmi

üstünlüyә
İP ünvana•
çox böyük ölşülәrә
böyük ölçülәrә
ünvanlaşdırmadan imtina xarakteristikalarına

aralıq nәticәyә görә
Baş vermә ehtimalına görә (çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı)•
tәsadüfilik
ifadә formasına görә
riyazi gözlәmәyә görә

heç bir cavab düz deyil
nizamlama sistemi
istifadә rejimi
metaaxtarış sistemi•
mürәkkәb axtarış sistemi

heç bir cavab düz deyil
mürәkkәb sözlәrә görә axtarış
adi sözlәrә görә axtarış
nadir sözlәrә görә axtarış üçün•
çәtin sözlәrә görә axtarış

istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә qabiliyyәti
kriptoqrafik üstünlüklәrdәn vә açardan istifadә qabiliyyәti
müәyyәn kriptoqrafik alәtdәn vә rәngdәn istifadә qabiliyyәti
sözlәrin “mәnasını” qavramaq qabiliyyәti•
istәnilәn kriptoqrafik üsuldan vә açardan istifadә qabiliyyәti

heç bir cavab düz deyil
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Informasiya resursalrının zonalara bölünmәsi imkan yaradır

yenilәşdirilmәyәn sәhifәlәrin tәsiri

Müştәri proqram nә edir?

Gopher informasiya –axtarış sistemi nәyin tapılmasına xidmәt edir?

İnternetdә insanın axtarışı proqramı

İnternetdә insanın axtarışı menyusu

İnternetdә şәkillәrin axtarışı menyusu

dәyәrsizlәşmә meylinin tәsdiqidir
azalma meylinin tәsdiqidir
axtarış portalıdır•
fraqmentallığın meylinin tәsdiqidir

heç bir cavab düz deyil
adın dәyişdirilmәsinә
ünvandan әvvәlә keçidә
linklәrin mәzmunlu olmasına•
sәsin modifikasiyasına

heç bir cavab düz deyil
neytral
pozitiv
neqativ•
cüzi

heç bir cavab düz deyil
adın dәyişdirilmәsi
ünvandan әvvәlә keçid
interfeys pәncәrәsini ekrana çıxarır, konkret resursa çıxışı tәmin edir•
sәsin modifikasiyası

heç bir cavab düz deyil
әsasәn sәsli informasiyanın
әsasәn rәqәm informasiyasının
әsasәn mәtn informasiyasının•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
İnternet Explorer
Find of picture
Outlook Expressin People altbәndi•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
sәnәd
Find of picture
For people•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
sәnәd
For people
Find of picture•
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Link nәdir?

VBİSә aiddir

VBİSә aiddir

VBİSә aiddir

VBİSә aiddir:

internetdә informasiya resurslarının әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir

Axtarışın sistemlәrinә aiddir

Axtarışın növlәri

bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
adın dәyişdirilmәsi
ünvandan әvvәlә keçid
bir sәhifәdәn digәrinә keçid•
bütün cavablar doğrudur

Orman
heç bir cavab düz deyil
bütün cavablar doğrudur
DEPO
İnterBaze, Oracle•

heç bir cavab düz deyil
Dallas
Paralel
Microsoft SQL Server•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
DEPO
Promo
FoxPro, Microsoft Accesss•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
DEPO
Paralel
Paradox, dBaze•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
dәyәrsizlәşmә
azalma
strukturlaşdırma•
fraqmentallıq

heç bir cavab düz deyil
qeyriardıcıl
ardıcıl
binar•
rabitәli
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Sorğu dilinin әhatә dairәsinin daralması nәyә sәbәb olur?

Sorğu dilinin әhatә dairәsinin genişlәnmәsi nәyә sәbәb olur?

Vektor axtarış modeli nәyә әsaslanır?

Mәntiqi (Bul) axtarış modeli nәyi nәzәrdә tutur?

Sadә axtarış modeli.

Axtarış model nәdir?

müasir mәtni axtarış texnologiyaları

skalyar vә vektorial
açıq vә qapalı
adlı vә adsız
açarlı vә açarsız•
adi vә imtiyazlı

süni intellekt metodlarının oxşarlığına
sorğuların daha çox simvoldan ibarәt olmasına•
virtual metodların oxşarlığına
kreativ metodların oxşarlığına
verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarının oxşarlığına

süni intellekt metodların müxtәlifliyinә
kreativ metodlar müxtәlifliyinә
virtual metodların müxtәlifliyinә
sorğu dillәrinin müxtәlifliyinә•
verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarının müxtәlifliyinә

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasına
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarına
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsinә
sәnәd vә sorğuların vektor tәsvirinә•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarına

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasını
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarını
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsini
mәntiqi operatorlardan istifadәni•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarını

virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsidir
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
Bu modellәr deskriptorlu vә klassifikatorlu axtarışı tәsvir edir.•
süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasıdır

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasıdır
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsidir
sәnәdlәrin vә sorğuların tәqdimatı üsulları vә relevantlıq meyarlarının әlaqәlәndirilmәsidir•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır

süni intellekt metodlarının istifadә istiqamәtlәrindәn biridir•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
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Kataloqa düşmәk üçün nә etmәk lazımdır?

Kataloq ifadә edir

Axtarış sistemlәri hәyata keçirir

Sorğuya uyğun elektron sәnәd necә adlanır?

linqvistik,statistik,riyazi üsulların birgә istifadәsi hansı texnoloji mühit yaradır?

süni intellekt metodlarının istifadә istiqamәtlәrindәn biri

nәticәsiz axtarış nәdir?

virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsidir
süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasıdır

heç bir cavab düz deyil
ictimai rәyin formalaşmasını gözlәmәk
avtomatik qeydiyyatı gözlәmәk
orada qeydiyyatdan keçmәk•
bütün cavablar doğrudur

avtomatik qeydiyyatın gözlәnilmәsi sistemini
hәrәkәt mexanizmini
mәqsәdli auditoriyanın bir neçә seqmentinin әlaqәlәndirilmәsini
predmet sahәsi üzrә tәşkil edilmiş iyerarxik verilәnlәr bazası•
internetdә kiçik reklam plakatını

bütün cavablar doğrudur
saytın tamamlanmasını
saytın reallaşdırılması
yeni informasiya resurslarının axtarışını vә indekslәşdirilmәsini•
bannerlәrin yerlәşdirilmәsi

heç bir cavab düz deyil
natamam sәnәd
bütöv sәnәd
relevant sәnәd•
direktiv sәnәd

imtiyazlı texnoloji mühit
relevant
virtual
mәtni axtarış texnoloji mühiti•
selektiv texnoloji mühit

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazası
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyaları
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi
müasir mәtni axtarış texnologiyaları•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyaları

hamısı düzdür
meyar dәqiqdir
mәtn tapılmır
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq şәrti ödәnmir•
heç biri düz deyil
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relevant sәnәd nәdir?

axtarış nә vaxt başlayır?

Relevantlıq üzrә әksәlaqә nәdir?

linqvistik tәminat vasitәlәri kompleksinә daxildir

axtarış nә vaxt bitir?

Proqram mühafizә metodları hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

Proqram mühafizә metodları hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

İnformasiya mühafizәsi metotlarına aiddir

heç biri düz deyil
server tәlәblәrinә uyğun sәnәd
tәlәbata uyğun sorğu
Sorğuya uyğun elektron sәnәd•
hamısı düzdür

hamısı düzdür
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq tapılmadıqda
sorğu vә sәnәd tәqdimatları uyğun gәlmәdikdә
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq şәrtlәri müәyyәnlәşdirildikdә•
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә birgәlik olduqda

hamısı düzdür
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq tapılmadıqda yaranan imkandır
sorğu vә sәnәd tәqdimatları uyğun gәlmәdikdә yaranan imkandır
axtarışın nәticәsi istifadәçini tәmin etmәdikdә sorğunu dәqiqlәşdirmәk üçün yaradılan imkandır•
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә birgәlik olduqda yaranan imkandır

testlәr
fayllar vә qovluqlar
imkanlar
lüğәtlәr, tezauruslar•
forumlar

hamısı düzdür
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq tapılmadıqda
mәlumatlar dәqiqlәşdirilmәdikdә
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq şәrti ödәndikdә•
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә birgәlik olmadıqda

mübadilә sistenlәri
xidmәti proqramlar•
bütün cavablar doğrudur
inteqrasiya sistemlәri
әlaqә sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
әmәliyyat sistemlәri•
әlaqә sistemlәri
mübadilә sistenlәri
) inteqrasiya sistemlәri

avtomatik metodlar

•
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İnformasiya mühafizәsi metotlarına aiddir

İnformasiya mühafizәsi metotlarına aiddir

İnformasiya mühafizәsi metotlarına aiddir

İnformasiya mühafizәsi metodlarını neçә qrupa bölmәk olar?

İnformasiya tәhlükәsizliyi sәviyyәlәrinә aiddir

İnformasiya tәhlükәsizliyi sәviyyәlәrinә aiddir

İnformasiya tәhlükәsizliyi sәviyyәlәrinә aiddir

tәşkilati metodlar•
kimyәvi metodlar
qiymәt metodları
elmi metodlar

kimyәvi metodlar
proqram metodları•
avtomatik metodlar
elmi metodlar
qiymәt metodları

elmi metodlar
kimyәvi metodlar
aparat metodları•
qiymәt metodları
avtomatik metodlar

kimyәvi metodlar
fiziki metodlar•
avtomatik metodlar
elmi metodlar
qiymәt metodları

8.0
4.0•
5.0
6.0
7.0

dezaqreqasiya sәviyyәsi
metodik sәviyyә•
nәticәlәrin әyanilәşdirmә sәviyyәsi
mәlumatları sıxma sәviyyәsi
aqreqasiya sәviyyәsi

nәticәlәrin әyanilәşdirmә sәviyyәsi
milli standartlar•
aqreqasiya sәviyyәsi
dezaqreqasiya sәviyyәsi
mәlumatları sıxma sәviyyәsi

beynәlxalq standart•
nәticәlәri әyanilәşdirmәkdә
mәlumatları sıxmaqda
aqreqasiya etmәkdә
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Profilaktika tәdbirlәrinә aiddir

Sistemin dayanıqlığı nәdә ifadә olunur?

Kriptoqrafik alqoritmlә mәlumatların çevrilmәsindә mәqsәd nәdir?

elektron imza hansı alqoritmlәrlә reallaşdırılır?

elektron imza nәdir?

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan vermir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

dezaqreqasiya etmәkdә

istәnilәn alqoritmdәn istifadә hesabına yaradılan yığımın yoxlnmasında
hamıya mәlum verilәnlәrin mәcmusunun yoxlnmasında
şәbәkә üstünlüklәrindәn istifadә sxeminin qurulmasında
istәnilәn kriptoqrafik üsulla yaradılan yığımın yoxlnmasında
etibarlı şifrlәmә•

dezaqreqasiya etmәkdә
aqreqasiya etmәkdә
kәnar neqativ tәsirlәrә adekvat reaksiyada•
nәticәlәri әyanilәşdirmәkdә
mәlumatları sıxmaqda

nәticәlәri әyanilәşdirmәk
mәxfiliyi tәmin etmәk•
dezaqreqasiya etmәk
aqreqasiya etmәk
mәlumatları sıxmaq

heç biri düz deyil
rәqәmsal imzanın yaradılması vә yoxlanması alqoritmlәri•
istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә hesabına
elektron vasitәlәrlә
vaxtaşırı korreksiya alqoritmlәri ilә

istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә hesabına yaradılan yığım
müәllifi birmәnalı identifikasiya etmәyә imkan verәn verilәnlәr blokudur•
hamıya mәlum verilәnlәrin mәcmusu
şәbәkә üstünlüklәrindәn istifadә sxemi
istәnilәn kriptoqrafik üsulla yaradılan yığım

hakerlәrin neqativ fәallığı azalır
parol generasiya edәn proqramların istifadә edilmәmәsi.•
istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә
istәnilәn kriptoqrafik üsulun vә açarın tәtbiqi
şәbәkә üstünlüklәrindәn vә açardan istifadә

kriptoqrafik alәtdәn vә rәngdәn istifadә
istifadәçilәrin tәlimatlandırılması;•
istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә
istәnilәn kriptoqrafik üsulun vә açarın tәtbiqi
şәbәkә üstünlüklәrindәn vә açardan istifadә
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Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

Parolların әn başlıca nöqsanı nәdir?

Parol nәdir?

Subyekt aşağıdakı mәnbәlәrdәn әn azı birini tәqdim etmәklә özünün hәqiqiliyini tәsdiq edә bilәr:

Subyekt aşağıdakı mәnbәlәrdәn әn azı birini tәqdim etmәklә özünün hәqiqiliyini tәsdiq edә bilәr:

kriptoqrafik üstünlüklәrdәn vә açardan istifadәni
sistemi qapanması
ixtiyari alqoritmdәn vә böyük açardan istifadәni
sistemә uğursuz daxilolma cәhdlәrinin mәhdudlaşdırılması;•
istәnilәn kriptoqrafik üsuldan vә açardan istifadәni

istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә
parollar faylına icazәnin mәhdudlaşdırılması•
müәyyәn kriptoqrafik alәtdәn vә rәngdәn istifadә
kriptoqrafik üstünlüklәrdәn vә açardan istifadә
istәnilәn kriptoqrafik üsuldan vә açardan istifadә

hamısı düzdür
vaxtaşırı korreksiya potensialı
parolun fәaliyyәt müddәtinin idarә olunması, onların vaxtaşırı dәyişdirilmәsi•
müәlliflikdәn imtina edilmәsi
onların elektron vasitәlәrlә tәtbiqi

heç biri düz deyil
texniki mәhdudiyyәtlәr qoyulması (parol çox qısa olmamalıdır, parolda hәrf, rәqәm, durğu işarәlәri olmalıdır vә s.)•
müәlliflikdәn imtina edilmәsi
onların elektron vasitәlәrlә tәtbiqi
vaxtaşırı korreksiya potensialı

heç biri düz deyil
onların elektron vasitәlәrlә әlә keçirilә bilmәsidir.•
müәlliflikdәn imtina üsulu olmasıdır
şәffaflığı tәmin etmir
şәbәkә fәaliyyәtinә mane olur

heç biri düz deyil
Autentikasiyanın әn geniş yayılmış növüdür•
müәlliflikdәn imtina üsuludur
onların elektron vasitәlәrlә әlә keçirilә bilmәsidir
vaxtaşırı dәyişdirilmә tәlәb edәn sistem

deskriptorun xarakteristikalarını
özünün tәrkib hissәsi olan nәyi isә (sәs, barmaq izlәri vә s.).•
seansın xarakteristikalarını
şәbәkәnin xarakteristikalarını
hәmkarlara mәxsus biometrik xarakteristikalarını

üstünlük parametrlәrini
bankomatın nömrәsini
sahib olduğu nәyi isә (şәxsi kart vә ya digәr tәyinatlı analoji qurğu);•
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Subyekt aşağıdakı mәnbәlәrdәn әn azı birini tәqdim etmәklә özünün hәqiqiliyini (autentikasiya) tәsdiq
edә bilәr:

Bunlardan hansı informasiya tәhlükәsizliyinin tәminatı tәdbirlәrinә aiddir?

Bunlardan hansı informasiya tәhlükәsizliyinin tәminatı tәdbirlәrinә aiddir?

Bunlardan hansı informasiya tәhlükәsizliyinin tәminatı tәdbirlәrinә aiddir?

Bunlardan hansı informasiya tәhlükәsizliyinin tәminatı tәdbirlәrinә aiddir?

Kriptoqrafik açar nәyә xidmәt edir?

Kriptoqrafik alqoritm nәdir?

terminalın nömrәsini
istәnilәn informasiyanı

aldığı nәyisә
bildiyi nәyi isә (parolu, şәxsi identifikasiya nömrәsi, kriptoqrafik açar);•
bәrpa olunmayan nәyisә
itirilmiş nәyisә
istәnilәn nәyisә

proqramtexniki tәdbirlәr.•
start tәdbirlәri
kütlәvimәdәni tәdbirlәr
mәxfiliyin azaldılması tәdbirlәri
hazırlığın başa çatdırılması tәdbirlәri

hazırlığın başa çatdırılması tәdbirlәri
start tәdbirlәri
kütlәvimәdәni tәdbirlәr
mәxfiliyin azaldılması tәdbirlәri
tәşkilati tәdbirlәr•

hazırlığın başa çatdırılması tәdbirlәri
mәxfiliyin azaldılması tәdbirlәri
inzibati tәdbirlәr;•
mәdәni tәdbirlәr
kütlәvimәdәni tәdbirlәr

mәdәni tәdbirlәr
qanunvericilik tәdbirlәri•
hazırlığın başa çatdırılması tәdbirlәri
mәxfiliyin azaldılması tәdbirlәri
kütlәvimәdәni tәdbirlәr

imtiyazların lәğvinә
Açar çevirmә üsulunu konkretlәşdirir•
şәffaflığa
universallığa
axtarışın nәticәliliyinә

müәyyәn addımlardır
mәlumatların çevrilmәsinin müәyyәn üsuludur.•
operandların ardıcıllığıdır
әmәliyyatların mәcmusudur
simvolların ardıcıllığıdır
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Şifrlәmә proseduru nәyi nәzәrdә tutur?

Kriptoqrafiya nә üçün tәtbiq olunur?

Kriptoqrafiyanın predmeti nәdir?

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

Elektron kommersiyanın elementlәridir

müәyyәn kriptoqrafik alәtdәn vә rәngdәn istifadәni
müәyyәn kriptoqrafik alqoritmdәn vә açardan istifadәni•
istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadәni
istәnilәn kriptoqrafik üsuldan vә açardan istifadәni
kriptoqrafik üstünlüklәrdәn vә açardan istifadәni

qeyri mәxfiliyi, bütövlüyә nәzarәti, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin
etmәk üçün
mәxfiliyi, bütövlüyә nәzarәti, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin etmәk üçün•
mәxfiliyi, kәsilmәlәrә nәzarәti, müәlliflikdәn imtinanın mümkünlüyünü tәmin etmәk üçün
aşkarlığı, bütövlüyә nәzarәti, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin etmәk üçün
şәffaflığı, kәsilmәlәri, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin etmәk üçün

kriptoqrafiyanın predmeti informasiya mübadilәsi üçün istifadә edilәn vasitәlәrdir
kriptoqrafiyanın predmeti informasiyanı hәr hansı tәsirdәn mühafizә edәn vasitәlәrdir
kriptoqrafiyanın predmeti şәbәkәni kәnar tәsirlәrdәn mühafizә etmәk üçün istifadә edilәn informasiya
çevirmәlәridir
kriptoqrafiyanın predmeti informasiyanı neqativ tәsirlәrdәn mühafizә etmәk üçün istifadә edilәn informasiya
çevirmәlәridir.

•
kriptoqrafiyanın predmeti kompüteri mühafizә etmәk üçün istifadә edilәn çevirmәlәrdir

riyazi gözlәmәyә görә
Obyektә münasibәtinә görә (daxili, xarici)•
aralıq nәticәyә görә
heç biri düz deyil
birbaşa tәsirә görә

riyazi gözlәmәyә görә
birbaşa tәsirә görә
Tәsir xarakterinә görә (aktiv, passiv)•
aralıq nәticәyә görә
heç biri düz deyil

aralıq nәticәyә görә
Vurulmuş ziyanın xarakterinә görә (maddi, mәnәvi)•
mәnәvi ziyanın miqdarına görә
riyazi gözlәmәyә görә
hamısı düzdür

riyazi gözlәmәyә görә
Meydana çıxma sәbәblәrinә görә (tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr)•
tәsadüfilik
aralıq nәticәyә görә
ifadә formasına görә
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Internet mağazanın üstünlüklәri

Elektron mağazanın çatışmazlıqlarına aid edilir

Elektron kommersiyanın üstünlüklәrinә aiddir

Elektron kommersiyanın üstünlüklәrinә aiddir

Bunlardan hansı elektron kommersiyaya aid deyildir?

Sertifikatların kömәyilә hansı işlәr görülür?

Elektron kommersiyada SSL texnologiyası hansı server vә brauzerlәrlә tәtbiq olunma imkanına
malikdir?

elektron ödәnişlәr, virtual mağazalar, elektron hәrrac
bütün cavablar doğrudur•
banner reklam, elektron ödәnişlәr
virtual mağazalar, elektron hәrrac
elektron ödәnişlәr, elektron bank

mal axtarışına sәrf olunan vaxta qәnaәt
mala sifarişin yerlәşdirilmәsi imkanı
dünyanın istәnilәn ölkәsindәn mal almaq imkanı
bütün cavablar doğrudur•
müxtәlif istehsalçıların qiymәtlәrinin müqayisәsi imkanı

bütün çeşidin vitrindә yerlәşdirilmәsi imkanı
az vәsait qoyuluşu
resursları daha çevik planlaşdırma imkanı
malın daxil olmasını gözlәmәk•
fasilәsiz әlyetәnlik

bütün çeşidin vitrindә yerlәşdirilmәsi imkanı
az vәsait qoyuluşu
resursları daha çevik planlaşdırma imkanı
bütün cavablar doğrudur•
fasilәsiz әlyetәnlik

bütün çeşidin vitrindә yerlәşdirilmәsi imkanı
az vәsait qoyuluşu
qiymәtlәri müqayisә etmәk imkanı
bütün cavablar doğrudur•
fasilәsiz әlyetәnlik

ebay
elektron hәrrac
elektron bank
elektron sәnәd dövriyyәsi•
elektron mağaza

informasiyaların artırılması vә tәşkili hәyata keçirilir
informasiyaların axtarışı, tәşkili vә göndәrilmәsi hәyata keçirilir
informasiyaların qәbulu, tәşkili vә göndәrilmәsi hәyata keçirilir
serverin vә müştәrinin ciddi autentifikasiyası hәyata keçirilir•
informasiyaların silinmәsi vә göndәrilmәsi hәyata keçirilir

heç biri ilә
yalnız webbrauzerlәrlә



17.01.2017

39/68

281

282

283

284

285

286

287

Elektron kommersiyada SSL texnologiyası hansı protokolla fәaliyyәt göstәrir?

Elektron kommersiya protokolunda tranzaksiya iştirakçılarına aiddir

Elektron kommersiya protokolunda tranzaksiya iştirakçılarına aiddir

Elektron kommersiya protokolunda tranzaksiya iştirakçılarına aiddir

Elektron kommersiya protokolunda tranzaksiya iştirakçılarına aiddir

Elektron kommersiya protokolunda tranzaksiya iştirakçılarına aiddir

Elektron kommersiyanın standartlarının hazırlanması prosesindә liderlәrindәn biri

yalnız web serverlәrlә
bütün mәşhur webserver vә webbrauzerlәrlә•
yalnız faylserverlәrlә

AAS
GHT
KLK
TCP/IP•
NMN

hamısı
diler
bank filialı
sertifikasiya mәrkәzi•
distribüter

hamısı
diler
bank filialı
bankemitent•
distribüter

heç biri
seans qurucusu
mәlumat mәnbәyi
xidmәtedici bank•
kreativ operator

heç biri
seans qurucusu
mәlumat mәnbәyi
ticarәt nöqtәlәri•
kreativ operator

mәlumat mәnbәyi
heç biri
kreativ operator
seans qurucusu
kart sahibi•

heç biri
BMT
AFFA
GS1 Beynәlxalq assosiasiyası•
FAO
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Elektron kommersiyanın standartları dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

Elektron kommersiyanın standartları dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

Elektron kommersiya sistemlәrindә daha çox istifadә olunan protokol

Elektron kommersiyanın kateqoriyalarına aiddir

Elektron kommersiyanın kateqoriyalarına aiddir

Elektron kommersiyanın kateqoriyalarına aiddir

Elektron kommersiyanın inkişafını lәngidәn amil

Elektron kommersiya  biznesin elә bir formasıdır ki:

mәlumatların elektron yığımları sxemi
mәlumatların elektron mübadilәsi prinsiplәri
mәtnlәrin elektron mübadilәsi sxemlәri
mәlumatların sinxronlaşdırılması standartları•
modulların elektron mübadilәsi sxemlәri

mәlumatların elektron yığımları sxemi
mәlumatların elektron mübadilәsi prinsiplәri
mәtnlәrin elektron mübadilәsi sxemlәri
mәlumatların elektron mübadilәsi standartları•
modulların elektron mübadilәsi sxemlәri

PPO
BBV
FFD
SSL•
QQD

hamısı
dizaynçı arxitektor
bәlәdiyyә icra strukturları
biznesidarә•
kommunalçısakin

hamısı
fermer emalçı
istehlakçı anbardar
biznesbiznes•
kommunalçısakin

heç biri
biznesistehlakçı•
istehlakçı anbardar
fermer emalçı
kommunalçısakin

bәrabәrhüquqlu tәrәfdaşlığı qeyrimümkünlüyü
sövdәlәşmәlәrin qeyrimümkün olması
mәlumatsızlıq vә xüsusi standartların olması
qarşılıqlı elektron әlaqәsinin ümumi standartlarının olmaması•
işgüzar әlaqәlәrin kәsilmәsi

hamısı düzdür
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Elektron kommersiya elektron mәlumat mübadilәsindәn istifadә edәrәk hansı subyektlәr arasında
münasibәti genişlәndirir?

Elektron kommersiya elektron mәlumat mübadilәsindәn istifadә edәrәk hansı subyektlәr arasında
münasibәti genişlәndirir?

Elektron kommersiya elektron mәlumat mübadilәsindәn istifadә edәrәk hansı subyektlәr arasında
münasibәti genişlәndirir?

Elektron kommersiya nәyә imkan verir?

Elektron kommersiya nәyә imkan verir?

Elektron kommersiya nәdir?

VBnin mühafizә vasitәlәri

işgüzar әlaqәlәri tәmin edir
pulsuz sövdәlәşmәlәri mümkün edir
ortaqlara fiziki tәmas olmadan münasibәt yaratmağa imkan verir•
bәrabәrhüquqlu tәrәfdaşlığı tәmin edir

bәlәdiyyә vә dövlәt orqanları arasında
qeyrihökumәt tәşkilatları vә biznes stukturları arasında
bәlәdiyyә vә icra orqanları arasında
biznes vә dövlәt orqanları arasında•
qeyrihökumәt tәşkilatları vә icra orqanları arasında

bәlәdiyyә vә dövlәt orqanları arasında
qeyrihökumәt tәşkilatları vә biznes stukturları arasında
bәlәdiyyә vә icra orqanları arasında
biznes vә istehlakçı arasında•
qeyrihökumәt tәşkilatları vә icra orqanları arasında

bәlәdiyyә vә dövlәt orqanları arasında
qeyrihökumәt tәşkilatları vә biznes stukturları arasında
aparıcı tәrәfdaşlar arasında
biznesin müxtәlif növlәri arasında•
qeyrihökumәt tәşkilatları vә icra orqanları arasında

İstehlakçılar, coğrafi yerlәşmәsindәn asılı olmayaraq özlәrinә daha uyğun tәchizatçı seçmәk imkan qazanırlar.•
müştәrilәrin malların haqqını ödәmәsinә imkan verir.
müştәrilәrlә ödәnişlәr aparılmasına imkan verir
borcları ödәmәyә vә tәrәfdaşlarla sıx münasibәt şәraitindә işlәmәyә imkan verir.
ticarәt tәrәfdaşları ilә daha sıx münasibәt şәraitindә işlәmәyә imkan verir.

ticarәt tәrәfdaşları ilә daha sıx münasibәt şәraitindә işlәmәyә imkan verir.
müştәrilәrlә ödәnişlәr aparılmasına imkan verir.
borcları ödәmәyә vә tәrәfdaşlarla sıx münasibәt şәraitindә işlәmәyә imkan verir
ticarәt şirkәtlәrinә daha çevik olmağa, müştәrilәrin dәyişәn tәlәbatlarını operativ şәkildә ödәmәyә imkan verir.•
müştәrilәrin malların haqqını ödәmәsinә imkan verir

hamısı düzdür
ticarәtin әnәnәvi formasıdır
alışverişdir
biznes idarәetmәsinin yeni istiqamәtidir•
inzibati yanaşmadır

bütün cavablar doğrudur
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VBnin mühafizә vasitәlәri

VBnin mühafizә vasitәlәri

VBnin mühafizә vasitәlәri

informasiyanın tәşkilati mühafizәsi istiqamәtlәri

informasiyanın tәşkilati mühafizәsi istiqamәtlәri

informasiyanın tәşkilati mühafizәsi istiqamәtlәri

Proqram mühafizә metodları hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

imtiyaz
razılaşma
VB cәdvәllәrinin yazılarının vә sahәlәrinin mühafizәsi•
dekodlaşdırma

bütün cavablar doğrudur
imtiyaz
razılaşma
VB obyektlәrinә müraciәt hüququnun tәyin edilmәsi•
dekodlaşdırma

bütün cavablar doğrudur
imtiyaz
razılaşma
verilәnlәrin vә proqramların şifrlәnmәsi•
dekodlaşdırma

bütün cavablar doğrudur
imtiyaz
razılaşma
parol•
dekodlaşdırma

bütün cavablar doğrudur
mübadilә sistenlәri
әlaqә sistemlәri
mәntiqietik normalar•
inteqrasiya sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
mübadilә sistenlәri
әlaqә sistemlәri
qanunvericilik bazasının tәkmillәşdirilmәsi•
inteqrasiya sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
mübadilә sistenlәri
әlaqә sistemlәri
tәşkilatitexniki tәdbirlәr•
inteqrasiya sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
mübadilә sistenlәri
әlaqә sistemlәri
hazır tәtbiqi proqramlar•
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311

312
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314

315

316

317

Proqram mühafizә metodları hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

Proqram mühafizә metodları hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

İnternetdә reklamın çatışmazlıqlarına aiddir

İnternetdә reklamın çatışmazlıqlarına aiddir

İnternetdә reklamın çatışmazlıqları

İnternetdә ilk reklam yerlәşdirilib

İnternetdә reklamın üstünlüklәri

İnternetdә reklamın üstünlüklәri

inteqrasiya sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
mübadilә sistenlәri
әlaqә sistemlәri
xüsusi mühafizә proqramları•
inteqrasiya sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
mübadilә sistenlәri
әlaqә sistemlәri
antivirus proqramları•
inteqrasiya sistemlәri

interaktivlik
istifadәçilәrin sayı artdıqca “virtual tıxac” yaranması problemi•
böyük vә mәqsәdli auditoriyanın әhatә edilmәsi
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәnlik
orta informativlik

böyük vә mәqsәdli auditoriyanın әhatә edilmәsi
interaktivlik
orta informativlik
zәruri strukturlaşdırma tәlәblәrinә uyğunsuzluq•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәnlik

böyük vә mәqsәdli auditoriyanın әhatә edilmәsi
interaktivlik
orta informativlik
düzgün olmayan informasiya almaq riski•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәnlik

heç bir cavab düz deyil
90cı illәrin sonunda
80ci illәrin әvvәlindә
90cı illәrin әvvәlindә•
70ci illәrin sonunda

kiçik auditoriyanın әhatә edilmәsi
bahalıq
bütün cavablar sәhvdir
ucuzluq•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәn olmaması
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319

320

321

322

323

324

İnternetdә reklamın çatışmazlıqları

İnternetdә reklamın üstünlüklәri

VoİP nәdir?

Danışıq siqnallarının ötürülmәsinin internet texnologiyası nәdir?

Web saytlar baş sәhifәlәrә (HOME PAGE) görә neçә növә ayrılır?

Bloqlarda yazılardan әlavә nә ola bilәr?

Bloqçu kimdir?

kiçik auditoriyanın әhatә edilmәsi
bahalıq
bütün cavablar sәhvdir
interaktivlik•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәn olmaması

böyük vә mәqsәdli auditoriyanın әhatә edilmәsi
interaktivlik
ucuzluq
bütün cavablar sәhvdir•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәnlik

böyük vә mәqsәdli auditoriyanın әhatә edilmәsi
interaktivlik
ucuzluq
bütün cavablar düzdür•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәnlik

heç biri düz deyil
elektron hәrrac
elektron ticarәt
İP telefoniya•
elektron ödәniş

heç biri düz deyil
elektron hәrrac
elektron ticarәt
İP telefoniya•
elektron ödәniş

heç biri düz deyil
elektron hәrrac
elektron ticarәt
Statik vә dinamik Web sәhifәlәr•
elektron ödәniş

heç biri düz deyil
elektron hәrrac komponentlәri
elektron ticarәt komponentlәri
bloqlarda yazılardan әlavә: video, mp3, kiçik chat pәncәrәsi vә s. ola bilәr•
elektron ödәniş komponentlәri

baş kataloqçudur
bloklaşdırıcıdır
blok quran idmançıdır

•



17.01.2017

45/68

325
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327

328
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331

Bloq nәdir?

Elektron nümayәndәlikdә verilәnlәrin tәşkili növlәri

Elektron nümayәndәlikdә verilәnlәrin tәşkili növlәri

Elektron nümayәndәlikdә verilәnlәrin tәşkili növlәri

Elektron tәqdimatda hansı vasitәlәrdәn geniş istifadә olunur?

Elektron tәqdimatın tәrkib elementlәri

Elektron nümayәndәliyin yaradılması prinsiplәrinә aiddir

Bloqçu (blogger) bloq yaradan insandır•
heç biri düz deyildir

ümumi jurnal olub, informasiyanı vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәri özündә toplayan vebsaytdır
elektron jurnal olub, informasiyanı, fikirlәri, şәrhlәri vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәri özündә toplayan kataloqdur.
uçot jurnalı olub, informasiyanı, fikirlәri, şәrhlәri әhatә edәn sistemdir
tabel jurnalı olub, informasiyanı, şәrhlәri vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәri özündә toplayan sәhifәdir.
fәrdi jurnal olub, informasiyanı, fikirlәri, şәrhlәri vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәri özündә toplayan vebsaytdır.•

heç bir cavab düz deyil
fraqmentar
kumulyativ
xronoloji•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
raqmentar
kumulyativ
inteqrativ•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
rayon tәmayüllü
ölkә tәmayüllü
fәaliyyәt tәmayüllü•
bütün cavablar doğrudur

informasiyaların artırılması vә tәşkili vasitәlәri
informasiyaların axtarışı, tәşkili vә göndәrilmәsi vasitәlәri
informasiyaların qәbulu, tәşkili vә göndәrilmәsi vasitәlәri
qrafik redaktorların mәhsulları vә multimediya vasitәlәri•
informasiyaların silinmәsi vә göndәrilmәsi vasitәlәri

informasiyaların artırılması vә tәşkili vasitәlәri
informasiyaların axtarışı, tәşkili vә göndәrilmәsi vasitәlәri
informasiyaların qәbulu, tәşkili vә göndәrilmәsi vasitәlәri
qeydlәr, çıxış tezislәri, reklamlar, hesabat vә s•
informasiyaların silinmәsi vә göndәrilmәsi vasitәlәri

informasiyanı, fikirlәri, şәrhlәri vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәri tәsvir etmәk
informasiyanın vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәri intensivlәşdirilmәsi
informasiyanın vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәrin qurulması
özünәmәxsusuluq•
informasiyanın, fikirlәrin, şәrhlәrin әhatә edilmәsi
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Elektron nümayәndәliyin yaradılmasında әsas mәqsәd

Elektron nümayәndәliyin әyani nümunәsi

Internetin әsas xanası nәdir?

Portalda әhatә olunur?

Portalda әhatә olunur?

Portalda әhatә olunur?

Portalda әhatә olunur?

Aşağıdakılardan hansı İnternet üçün nәzәrdә tutulmuş server tiplәrinә aiddir?

konkret qurumun vә ya fәaliyyәt növünün tanıdılması vә cәlbediciliyinin artırılması•
informasiyanın vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәrin qurulması
informasiyanın, şәrhlәrin vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәrin intensivlәşdirilmәsi
informasiyanın, fikirlәrin, şәrhlәrin әhatә edilmәsi
informasiyanı, fikirlәri, şәrhlәri vә müxtәlif tipli hiper әlaqәlәri tәsvir etmәk

heç biri
server vә menyu
baş kataloq vә server
Vebsayt•
hamısı

heç biri
server vә menyu
baş kataloq vә server
lokal hesablama şәbәkәsi•
hamısı

heç biri
server vә menyu
baş kataloq vә server
elektron mağaza, elektron lövhә•
hamısı

heç biri
server vә menyu
baş kataloq vә server
elektron poçt xidmәti, elektron ensiklopediya•
hamısı

heç biri
server vә menyu
baş kataloq vә server
internet sәhifәlәrinin kataloqu, xәbәrlәr xidmәti•
hamısı

sayt, axtarış sistemi•
hamısı
server vә menyu
baş kataloq vә server
heç biri

heç biri aid deyil
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Aşağıdakılardan hansı İnternet üçün nәzәrdә tutulmuş server tiplәrinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı İnternet üçün nәzәrdә tutulmuş server tiplәrinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı İnternet üçün nәzәrdә tutulmuş server tiplәrinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı İnternet üçün nәzәrdә tutulmuş server tiplәrinә aiddir?

Vebserver ona daxil olan әvvәlki sorğular haqqında informasiya saxlayırmı?

Vebserver eyni vaxtda neçә brouzerdәn sorğu qәbul edә bilәr?

Vebserverin funksiyasına nә daxildir?

virtualәnәnәvi serverlәr
mexaniki serverlәr
İnternet vasitәsilә radio vә video translyasiyalar sistemi.•
hamısı aiddir

heç biri aid deyil
virtualәnәnәvi serverlәr
mexaniki serverlәr
İnternettelefoniyanın (IP telefoniya) işini tәmin edәn serverlәr•
hamısı aiddir

heç biri
Hamısı
POP serverlәr
FTP serverlәr•
FAYL serverlәr

heç biri
fayl serverlәri
adi serverlәr
elektron poçt serverlәri•
hamısı

heç biri
fayl serverlәri
adi serverlәr
vebserverlәr•
hamısı

fәrqi yoxdur
hәmişә saxlamır
saxlayır
saxlamır.•
hәmişә saxlayırfәrqi yoxdur

100.0
10.0
onlarla
yüzlәrlә•
1000.0

heç biri
istәnilәn mübadilә
sorğu әsasında soruşulan sәnәdin elektron surәtini istifadәçidәn qәbul edir
Vebbrouzerdәn qәbul etdiyi sorğu әsasında soruşulan sәnәdin elektron surәtini istifadәçiyә ğondәrir•
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Vebserverin funksiyasına nә daxildir?

Veb Server nәdir?

Elektron biznesin çatışmazlıqlarına aiddir

Biznesbiznes elektron kommersiyanın kateqoriyalarına aiddirmi?

Azәrbaycanda şәbәkәlәr arasında әlaqәlәrdә daha çox istifadә olunan vasitә ?

Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan portalıdır?

Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan portalıdır?

hamısı

informasiyaların artırılması vә tәşkili
informasiyaların axtarışını, tәşkilini vә göndәrilmәsi
informasiyaların qәbulunu, tәşkilini vә göndәrilmәsi
informasiyaların saxlanılması, tәşkili vә göndәrilmәsi•
informasiyaların silinmәsini vә göndәrilmәsini

mәxfiliyi, kәsilmәlәrә nәzarәti, müәlliflikdәn imtinanın mümkünlüyünü tәmin edәn kompüterdir
şәffaflığı, kәsilmәlәri, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin edәn kompüterdir
qeyri mәxfiliyi, bütövlüyә nәzarәti, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin edәn
kompüterdir
istifadәçilәrin Internetdәki Veb sәhifәlәrә vә digәr verilәnlәrә daxil olmasına şәrait yaradan xüsusi proqramlarla
tәmin olunmuş kompüterdir.

•
aşkarlığı, bütövlüyә nәzarәti, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin edәn
kompüterdir

şәbәkәyә müraciәt xәrclәrinin yüksәkliyi
keyfiyyәtsiz dizayn biznes informasiyasının keyfiyyәti vә sәmәrәsini azaldır
onlayn rejimdә brendin dayanıqlığını tәmin etmәk olmur
bütün cavablar doğrudur•
bәzi saytlardan istifadәnin mürәkkәbliyi

son dövrlәrdә aid edilir
istisnasız olaraq yox
hәmişә yox
bәli•
son dövrlәrdә aid edilmir

optiklifli kabel
radio mayak
elektrik xәtlәri
telefon xәtlәri•
әsas xәtlәr,

science•
tomazzo
eres
genezis
kubok

kubok
eres
tomazzo
Azeri_info•
genezis
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Azәrbaycan optiklifli kabel magistralının yaradılmasına başlamışdırmı?

Azәrbaycanda provayder

Azәrbaycanda provayder

Azәrbaycanda provayder

Azәrbaycanda internet istifadәçilәrinin sayı?

Azәrbaycanın ilk kosmik peyki orbitә buraxılmışdır?

informasiya resursu vahidi kimi nә götürülә bilәr?

Vebin informasiya resursları hansı konsepsiyaya әsasәn tәşkil edilir?

uzaq perspektivәdә gözlәnilir
hazırlıq gedir
xeyir
bәli•
yaxın perspektivdә gözlәnilir

Avreli
Ellada
Smol
AzEvroTel•
Ulof

Sezan
Ellada
Smak
AzTelekom•
Ulof

Süzen
Ellada
Esma
İntrans•
Ulof

330 min nәfәr
200 min nәfәr
100 min nәfәr
yarım milyon nәfәrdәn çox•
210 min nәfәr

2012ci il dekabr
2013cü il mart
2013cü il yanvar
2013cü il fevral•
2012ci il oktyabr

heç biri
sәnәdin mәzmunu vә surәtlәri götürülә bilir.
resurs vahidi kimi әsas sәnәdlәr vә onların müşayiәtedicilәri götürülә bilir.
hәm bütövlükdә sәnәd, hәm dә onun әvvәlcәdәn işarәlәnmiş fraqmentlәri götürülә bilir.•
hamısı

qeyrisәlis mәntiq konsepsiyasına әsasәn
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362

363

364

365

366

367

368

İnternet resurs nәdir?

Şirkәtin әmәkdaşlarının istifadә etdiyi Veb texnologiyalara әsaslanan informasiya mühiti necә adlanır?

Şirkәtin bütün filiallarını, tәrәfdaş vә müştәrilәrini әlaqәlәlәndirәn bölgülü informasiya mühiti necә
adlanır

İnternetdә marketinq kommunikasiyalarına aiddir

Kontekst reklam vә PRyerlәşmә

İnternetdә reklam kompaniyasının sәmәrәliliyi asılıdır

Kontekst reklamın başlıca xüsusiyyәti

strateji idarәetmә konsepsiyasına әsasәn
tranzaksiya konsepsiyasına әsasәn
hipermәtn konsepsiyasına әsasәn•
modul konsepsiyasına әsasәn

lokal şәbәkәdә әhatә olunan müxtәlif formalı qrafiklәr
hәmin şәbәkәdә әhatә olunan eyni formalı resurslar
lokal şәbәkәlәrdә әhatә olunan müxtәlif formalı bütün resurslar
hәmin şәbәkәdә әhatә olunan müxtәlif formalı bütün resurslar•
hәmin şәbәkәdә әhatә olunan müxtәlif formalı mәtnlәr

bütün cavablar doğrudur
İnternet
Ekstranet
İntranet•
Arpanet

bütün cavablar doğrudur
İnternet
İntranet
Ekstranet•
Arpanet

mәhsulun bazarda hәrәkәtinin öyrәnilmәsilә әlaqәdar kommunikasiyalar
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi ilә әlaqәdar kommunikasiyalar
mal yeridilişi ilә әlaqәdar kommunikasiyalar
bütün cavablar doğrudur•
mәhsulun hazırlanması ilә әlaqәdar kommunikasiyalar

İnternetdә reklamın köhnәlmiş növü
reklamın banner yerlәşmәsi standartları
korporativ saytın modifikasiyası
İnternetdә reklamın növlәri•
televiziya reklamının modifikasiyası

veb sәhifәyә müraciәtlәrin tezliyindәn
firmanın veb sәhifәsinin keyfiyyәtindәn
menecerin email sorğularına cavablarının operativliyindәn
bütün cavablar doğrudur•
reklam büdcәsinin hәcmindәn

reklam verәnә aid xüsusi rubrikanın tәşkili
oyunlarda reklamın yerlәşdirilmәsi
audioreklam

•
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369

370

371

372

373

374

375

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

reklamın mәzmunu sәhifәdәki mәtnә bağlanır•
reklam verәnin loqotipinin saytın başlığında yerlәşdirilmәsi

reklam verәnә aid xüsusi rubrikanın tәşkili
oyunlarda reklamın yerlәşdirilmәsi
audioreklam
bütün cavablar doğrudur•
reklam verәnin loqotipinin saytın başlığında yerlәşdirilmәsi

bütün cavablar doğrudur
statik bannerdә yerlәşdirmә
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
audioreklam•
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi

bütün cavablar doğrudur
oyunlarda reklamın yerlәşdirilmәsi•
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
statik bannerdә yerlәşdirmә
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi

bütün cavablar doğrudur
statik bannerdә yerlәşdirmә
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
reklam verәnin loqotipinin saytın başlığında yerlәşdirilmәsi•
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi

bütün cavablar doğrudur
statik bannerdә yerlәşdirmә
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
saytın firmaya aid rәnglә rәnglәnmәsi•
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi

bütün cavablar doğrudur
statik bannerdә yerlәşdirmә
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
jurnalın bütöv sәhifәsinin konkret firmaya hәsr olunması•
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi

bütün cavablar doğrudur
statik bannerdә yerlәşdirmә
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
reklam verәnә aid xüsusi rubrikanın tәşkili•
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi
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376

377

378

379

380

381

382

383

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

Qeyristandart PRyerlәşdirmәyә aiddir

PR yerlәşmәnin iki tipi mövcuddur

PR yerlәşmәyә aiddir

Bannerin yerlәşdirilmәsinin orta dәyәri nәdәn asılıdır?

Banner satışının әsas vahidi

Sayta hәr dәfә daxil olanda yeni banner görünürsә, bu

Sayta hәr dәfә daxil olanda eyni banneri görürüksә, bu

bütün cavablar doğrudur
statik bannerdә yerlәşdirmә
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
promosaytların yaradılması•
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi

müsabiqә saytlarında yerlәşdirmә•
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi
statik bannerdә yerlәşdirmә
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
bütün cavablar doğrudur

butun cavablar dogrudur
kontekst vә qeyrikontekst
statik vә dinamik
standart vә qeyristandart•
mürәkkәb vә sadә

bütün cavablar doğrudur
statik bannerdә yerlәşdirmә
dinamik bannerdә yerlәşdirmә
mәqalәnin böyük saytlarda yerlәşdirilmәsi•
bannerin saytın loqotipi altında yerlәşdirilmәmәsi

bannerin tipindәn
bannerin yerlәşmәsindәn
bannerin formatından
bütün cavablar doğrudur•
saytdan

3 nümayiş
100000 nümayiş
1 nümayiş
1000 nümayiş•
2 nümayiş

heç bir cavab düz deyil
kontekst yerlәşmәdir
statik yerlәşmәdir
dinamik yerlәşmәdir•
PR yerlәşmәdir

heç bir cavab düz deyil
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384

385

386

387

388

389

390

Bannerin yerlәşmәsinin iki tipi vardır

Bannerin ölçü vahidlәri

Banner nәdir?

Korporativ saytın mәzmununa daxildir

Sayt vizitin mәzmununa daxildir

Hansı internetdә reklama aid deyil?

VBİSә aiddir

kontekst yerlәşmәdir
dinamik yerlәşmәdir
statik yerlәşmәdir•
PR yerlәşmәdir

bütün cavablar doğrudur
kontekst vә qeyrikontekst
yuxarı vә aşağı
ststik vә dinamik•
mürәkkәb vә sadә

metr
santimetr
düym
piksel•
bütün cavablar doğrudur

İnternetdә kiçik reklam plakatları
dinamik qrafik tәsvir
statik qrafik tәsvir
bütün cavablar doğrudur•
saytda yerlәşdirilmәsi mümkün olan tәsvirlәr

online bronlaşdırma imkanı
firmanın mәhsulları vә xidmәtlәri barәdә әtraflı kataloq
firmanın әlaqәlәri (kontaktları )
bütün cavablar doğrudur•
hәr bir malın tәsviri

firma haqqında mәlumat
firmanın mәhsulları haqqında mәlumat
firmanın әlaqәlәri (kontaktları)
bütün cavablar doğrudur•
xidmәtlәr haqqında mәlumat

bütün cavablar doğrudur
elektron poçtla göndәriş
banner reklam
lövhәlәrdә reklam•
illüstrasiyalı CDROM yaradılması

heç bir cavab düz deyil
DEPO
Orman
İnterBaze, Oracle•
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391

392

393

394

395

396

397

398

VBİSә aiddir

VBİSә aiddir

VBİSә aiddir:

internetdә informasiya resurslarının әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir

Axtarışın sistemlәrinә aiddir

Axtarışın növlәri

Sorğu dilinin әhatә dairәsinin daralması nәyә sәbәb olur?

Sorğu dilinin әhatә dairәsinin genişlәnmәsi nәyә sәbәb olur?

bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
Dallas
Paralel
Microsoft SQL Server•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
DEPO
Promo
FoxPro, Microsoft Accesss•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
DEPO
Paralel
Paradox, dBaze•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
dәyәrsizlәşmә
azalma
strukturlaşdırma•
fraqmentallıq

heç bir cavab düz deyil
qeyriardıcıl
ardıcıl
binar•
rabitәli

skalyar vә vektorial
açıq vә qapalı
adlı vә adsız
açarlı vә açarsız•
adi vә imtiyazlı

süni intellekt metodlarının oxşarlığına
kreativ metodların oxşarlığına
virtual metodların oxşarlığına
sorğuların daha çox simvoldan ibarәt olmasına•
verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarının oxşarlığına
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399

400

401

402

403

404

405

Vektor axtarış modeli nәyә әsaslanır?

Mәntiqi (Bul) axtarış modeli nәyi nәzәrdә tutur?

Sadә axtarış modeli.

Axtarış model nәdir?

müasir mәtni axtarış texnologiyaları

Kataloqa düşmәk üçün nә etmәk lazımdır?

Kataloq ifadә edir

süni intellekt metodların müxtәlifliyinә
kreativ metodlar müxtәlifliyinә
virtual metodların müxtәlifliyinә
sorğu dillәrinin müxtәlifliyinә•
verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarının müxtәlifliyinә

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasına
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarına
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsinә
sәnәd vә sorğuların vektor tәsvirinә•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarına

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasını
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarını
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsini
mәntiqi operatorlardan istifadәni•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarını

virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsidir
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
Bu modellәr deskriptorlu vә klassifikatorlu axtarışı tәsvir edir.•
süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasıdır

virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsidir
süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasıdır
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
sәnәdlәrin vә sorğuların tәqdimatı üsulları vә relevantlıq meyarlarının әlaqәlәndirilmәsidir•

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazasıdır
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsidir
süni intellekt metodlarının istifadә istiqamәtlәrindәn biridir•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyalarıdır

heç bir cavab düz deyil
ictimai rәyin formalaşmasını gözlәmәk
avtomatik qeydiyyatı gözlәmәk
orada qeydiyyatdan keçmәk•
bütün cavablar doğrudur

avtomatik qeydiyyatın gözlәnilmәsi sistemini
hәrәkәt mexanizmini
mәqsәdli auditoriyanın bir neçә seqmentinin әlaqәlәndirilmәsini

•
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407

408

409

410

411

412

Axtarış sistemlәri hәyata keçirir

Sorğuya uyğun elektron sәnәd necә adlanır?

linqvistik,statistik,riyazi üsulların birgә istifadәsi hansı texnoloji mühit yaradır?

süni intellekt metodlarının istifadә istiqamәtlәrindәn biri

nәticәsiz axtarış nәdir?

relevant sәnәd nәdir?

axtarış nә vaxt başlayır?

predmet sahәsi üzrә tәşkil edilmiş iyerarxik verilәnlәr bazası•
internetdә kiçik reklam plakatını

bütün cavablar doğrudur
saytın tamamlanmasını
saytın reallaşdırılması
yeni informasiya resurslarının axtarışını vә indekslәşdirilmәsini•
bannerlәrin yerlәşdirilmәsi

heç bir cavab düz deyil
natamam sәnәd
bütöv sәnәd
relevant sәnәd•
direktiv sәnәd

imtiyazlı texnoloji mühit
mәtni axtarış texnoloji mühiti•
virtual
relevant
selektiv texnoloji mühit

süni intellekt metodları vә verilәnlәr bazası
kreativ metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyaları
virtual metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi
müasir mәtni axtarış texnologiyaları•
әnәnәvi metodlar vә verilәnlәrin idarә edilmәsi texnologiyaları

hamısı düzdür
meyar dәqiqdir
mәtn tapılmır
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq şәrti ödәnmir•
heç biri düz deyil

heç biri düz deyil
server tәlәblәrinә uyğun sәnәd
tәlәbata uyğun sorğu
Sorğuya uyğun elektron sәnәd•
hamısı düzdür

hamısı düzdür
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq tapılmadıqda
sorğu vә sәnәd tәqdimatları uyğun gәlmәdikdә
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq şәrtlәri müәyyәnlәşdirildikdә•
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә birgәlik olduqda
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414

415

416

417

418

419

420

Relevantlıq üzrә әksәlaqә nәdir?

linqvistik tәminat vasitәlәri kompleksinә daxildir

axtarış nә vaxt bitir?

Satışın stimullaşdırılması alәtlәrinә aiddir

Satışın stimullaşdırılması alәtlәrinә aiddir

Azәrbaycanda informasiya tәhlükәsizliyinә cavabdeh orqan

Azәrbaycanda yaradılan korporativ saytların mәzmununa daxildir

Azәrbaycanda yaradılan korporativ saytların mәzmununa daxildir

hamısı düzdür
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq tapılmadıqda yaranan imkandır
sorğu vә sәnәd tәqdimatları uyğun gәlmәdikdә yaranan imkandır
axtarışın nәticәsi istifadәçini tәmin etmәdikdә sorğunu dәqiqlәşdirmәk üçün yaradılan imkandır•
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә birgәlik olduqda yaranan imkandır

testlәr
fayllar vә qovluqlar
imkanlar
lüğәtlәr, tezauruslar•
forumlar

sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq şәrti ödәndikdә•
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә birgәlik olmadıqda
sorğu vә sәnәd tәqdimatları üzrә uyğunluq tapılmadıqda
mәlumatlar dәqiqlәşdirilmәdikdә
hamısı düzdür

әsas malların müxtәsәr tәsviri
rәqib firmanın mәhsulları barәdә fraqmentar mәlumat
firmanın fraqmentar әlaqәlәri
kuponlar, güzәştlәr•
qeyri maddi aktivlәr

әsas malların müxtәsәr tәsviri
rәqib firmanın mәhsulları barәdә fraqmentar mәlumat
firmanın fraqmentar әlaqәlәri
mükafatlar, prizlәr vә hәdiyyәlәr•
qeyri maddi aktivlәr

heç bir cavab düz deyil
sosial müdafiә qurumları
iqtisadi inkişaf nazirliyi
rabitә nazirliyi•
Milli Elmlәr Akademiyası

әsas malların müxtәsәr tәsviri
rәqib firmanın mәhsulları barәdә fraqmentar mәlumat
firmanın fraqmentar әlaqәlәri
online bronlaşdırma imkanı•
qeyri maddi aktivlәr

istisnaların tәsviri



17.01.2017

58/68

421

422

423

424

425

426

427

Azәrbaycanda yaradılan korporativ saytların mәzmununa daxildir

Azәrbaycanda yaradılan korporativ saytların mәzmununa daxildir

Satışın stimullaşdırılması alәtlәrinә aiddir

Azәrbaycanda informasiya resursları hansı konsepsiyaya әsasәn tәşkil edilir?

İnformasiya blokadasından çıxmaqda daha böyük rol oynamışdır?

Azәrbaycanda prioritet inkişaf sahәsi

Azәrbaycanda internetin әhatә dairәsinin genişlәnmәsinin daha yüksәk tempi hansı dövrә tәsadüf edir?

firmanın mәhsulları vә xidmәtlәri barәdә natamam informasiya
qeyri maddi aktivlәr
hәr bir malın tәsviri•
әsas malların müxtәsәr tәsviri

istisnaların tәsviri
firmanın mәhsulları vә xidmәtlәri barәdә natamam informasiya
qeyri maddi aktivlәr
firmanın mәhsulları vә xidmәtlәri barәdә әtraflı kataloq•
әsas malların müxtәsәr tәsviri

istisnaların tәsviri
firmanın mәhsulları vә xidmәtlәri barәdә natamam informasiya
qeyri maddi aktivlәr
firmanın әlaqәlәri•
әsas malların müxtәsәr tәsviri

güzәştlәr
mükafatlar, prizlәr vә hәdiyyәlәr
müsabiqәlәr,oyunlar, lotereyalar
bütün cavablar doğrudur•
kuponlar

qeyrisәlis mәntiq konsepsiyasına әsasәn
strateji idarәetmә konsepsiyasına әsasәn
tranzaksiya konsepsiyasına әsasәn
hipermәtn konsepsiyasına әsasәn•
modul konsepsiyasına әsasәn

heç biri doğru deyil
әylәncә sәnayesi
sarı mәtbuat
internet•
hamısı doğrudur

heç biri doğru deyil
әylәncә sәnayesi
mәnzilkommunal tәsәrrüfatı
informasiyakommunikasiya texnologiyaları•
hamısı doğrudur

19901995ci illәr
19902000ci illәr
19801990cı illәr
20002012ci illәr•
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elektron imza hansı alqoritmlәrlә reallaşdırılır?

elektron imza nәdir?

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan vermir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

Parolun mühafizәsini güclәndirmәyә imkan verir:

19801985ci illәr

elektron vasitәlәrlә
rәqәmsal imzanın yaradılması vә yoxlanması alqoritmlәri•
heç biri düz deyil
vaxtaşırı korreksiya alqoritmlәri ilә
istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә hesabına

istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә hesabına yaradılan yığım
şәbәkә üstünlüklәrindәn istifadә sxemi
hamıya mәlum verilәnlәrin mәcmusu
müәllifi birmәnalı identifikasiya etmәyә imkan verәn verilәnlәr blokudur•
istәnilәn kriptoqrafik üsulla yaradılan yığım

istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә
şәbәkә üstünlüklәrindәn vә açardan istifadә
hakerlәrin neqativ fәallığı azalır
parol generasiya edәn proqramların istifadә edilmәmәsi.•
istәnilәn kriptoqrafik üsulun vә açarın tәtbiqi

istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә
şәbәkә üstünlüklәrindәn vә açardan istifadә
kriptoqrafik alәtdәn vә rәngdәn istifadә
istifadәçilәrin tәlimatlandırılması;•
istәnilәn kriptoqrafik üsulun vә açarın tәtbiqi

ixtiyari alqoritmdәn vә böyük açardan istifadәni
kriptoqrafik üstünlüklәrdәn vә açardan istifadәni
sistemi qapanması
sistemә uğursuz daxilolma cәhdlәrinin mәhdudlaşdırılması;•
istәnilәn kriptoqrafik üsuldan vә açardan istifadәni

kriptoqrafik üstünlüklәrdәn vә açardan istifadә
parollar faylına icazәnin mәhdudlaşdırılması•
istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә
istәnilәn kriptoqrafik üsuldan vә açardan istifadә
müәyyәn kriptoqrafik alәtdәn vә rәngdәn istifadә

hamısı düzdür
onların elektron vasitәlәrlә tәtbiqi
müәlliflikdәn imtina edilmәsi
parolun fәaliyyәt müddәtinin idarә olunması, onların vaxtaşırı dәyişdirilmәsi•
vaxtaşırı korreksiya potensialı
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Parolların әn başlıca nöqsanı nәdir?

Parol nәdir?

Subyekt aşağıdakı mәnbәlәrdәn әn azı birini tәqdim etmәklә özünün hәqiqiliyini tәsdiq edә bilәr:

Subyekt aşağıdakı mәnbәlәrdәn әn azı birini tәqdim etmәklә özünün hәqiqiliyini tәsdiq edә bilәr:

Subyekt aşağıdakı mәnbәlәrdәn әn azı birini tәqdim etmәklә özünün hәqiqiliyini (autentikasiya) tәsdiq
edә bilәr:

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

METACRAWLER nәdir?

heç biri düz deyil
onların elektron vasitәlәrlә tәtbiqi
müәlliflikdәn imtina edilmәsi
texniki mәhdudiyyәtlәr qoyulması (parol çox qısa olmamalıdır, parolda hәrf, rәqәm, durğu işarәlәri olmalıdır vә s.)•
vaxtaşırı korreksiya potensialı

heç biri düz deyil
şәffaflığı tәmin etmir
müәlliflikdәn imtina üsulu olmasıdır
onların elektron vasitәlәrlә әlә keçirilә bilmәsidir.•
şәbәkә fәaliyyәtinә mane olur

heç biri düz deyil
onların elektron vasitәlәrlә әlә keçirilә bilmәsidir
müәlliflikdәn imtina üsuludur
Autentikasiyanın әn geniş yayılmış növüdür•
vaxtaşırı dәyişdirilmә tәlәb edәn sistem

seansın xarakteristikalarını
deskriptorun xarakteristikalarını
hәmkarlara mәxsus biometrik xarakteristikalarını
özünün tәrkib hissәsi olan nәyi isә (sәs, barmaq izlәri vә s.).•
şәbәkәnin xarakteristikalarını

istәnilәn informasiyanı
terminalın nömrәsini
bankomatın nömrәsini
sahib olduğu nәyi isә (şәxsi kart vә ya digәr tәyinatlı analoji qurğu);•
üstünlük parametrlәrini

itirilmiş nәyisә
istәnilәn nәyisә
aldığı nәyisә
bildiyi nәyi isә (parolu, şәxsi identifikasiya nömrәsi, kriptoqrafik açar);•
bәrpa olunmayan nәyisә

riyazi gözlәmәyә görә
tәsadüfilik
ifadә formasına görә
aralıq nәticәyә görә
Baş vermә ehtimalına görә (çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı)•

heç bir cavab düz deyil
nizamlama sistemi
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Metaaxtarış sistemi hansı hallarda sәmәrәlidir?

OİNGO sisteminin özünәmәxsus cәhәti

ALTAVİSTA nәdir?

Informasiya resursalrının zonalara bölünmәsi imkan yaradır

yenilәşdirilmәyәn sәhifәlәrin tәsiri

Müştәri proqram nә edir?

Gopher informasiya –axtarış sistemi nәyin tapılmasına xidmәt edir?

istifadә rejimi
metaaxtarış sistemi•
mürәkkәb axtarış sistemi

heç bir cavab düz deyil
mürәkkәb sözlәrә görә axtarış
adi sözlәrә görә axtarış
nadir sözlәrә görә axtarış üçün•
çәtin sözlәrә görә axtarış

istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadә qabiliyyәti
kriptoqrafik üstünlüklәrdәn vә açardan istifadә qabiliyyәti
müәyyәn kriptoqrafik alәtdәn vә rәngdәn istifadә qabiliyyәti
sözlәrin “mәnasını” qavramaq qabiliyyәti•
istәnilәn kriptoqrafik üsuldan vә açardan istifadә qabiliyyәti

heç bir cavab düz deyil
dәyәrsizlәşmә meylinin tәsdiqidir
azalma meylinin tәsdiqidir
axtarış portalıdır•
fraqmentallığın meylinin tәsdiqidir

heç bir cavab düz deyil
adın dәyişdirilmәsinә
ünvandan әvvәlә keçidә
linklәrin mәzmunlu olmasına•
sәsin modifikasiyasına

heç bir cavab düz deyil
neytral
pozitiv
neqativ•
cüzi

heç bir cavab düz deyil
interfeys pәncәrәsini ekrana çıxarır, konkret resursa çıxışı tәmin edir•
ünvandan әvvәlә keçid
adın dәyişdirilmәsi
sәsin modifikasiyası

heç bir cavab düz deyil
әsasәn sәsli informasiyanın
әsasәn rәqәm informasiyasının
әsasәn mәtn informasiyasının•
bütün cavablar doğrudur
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İnternetdә insanın axtarışı proqramı

İnternetdә insanın axtarışı menyusu

İnternetdә şәkillәrin axtarışı menyusu

Link nәdir?

Bunlardan hansı informasiya tәhlükәsizliyinin tәminatı tәdbirlәrinә aiddir?

Bunlardan hansı informasiya tәhlükәsizliyinin tәminatı tәdbirlәrinә aiddir?

Bunlardan hansı informasiya tәhlükәsizliyinin tәminatı tәdbirlәrinә aiddir?

Bunlardan hansı informasiya tәhlükәsizliyinin tәminatı tәdbirlәrinә aiddir?

heç bir cavab düz deyil
İnternet Explorer
Find of picture
Outlook Expressin People altbәndi•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
sәnәd
Find of picture
For people•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
sәnәd
For people
Find of picture•
bütün cavablar doğrudur

heç bir cavab düz deyil
adın dәyişdirilmәsi
ünvandan әvvәlә keçid
bir sәhifәdәn digәrinә keçid•
bütün cavablar doğrudur

proqramtexniki tәdbirlәr.•
mәxfiliyin azaldılması tәdbirlәri
kütlәvimәdәni tәdbirlәr
start tәdbirlәri
hazırlığın başa çatdırılması tәdbirlәri

hazırlığın başa çatdırılması tәdbirlәri
kütlәvimәdәni tәdbirlәr
start tәdbirlәri
tәşkilati tәdbirlәr•
mәxfiliyin azaldılması tәdbirlәri

hazırlığın başa çatdırılması tәdbirlәri
kütlәvimәdәni tәdbirlәr
mәdәni tәdbirlәr
inzibati tәdbirlәr;•
mәxfiliyin azaldılması tәdbirlәri

hazırlığın başa çatdırılması tәdbirlәri
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Kriptoqrafik açar nәyә xidmәt edir?

Kriptoqrafik alqoritm nәdir?

Şifrlәmә proseduru nәyi nәzәrdә tutur?

Kriptoqrafiya nә üçün tәtbiq olunur?

Kriptoqrafiyanın predmeti nәdir?

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

kütlәvimәdәni tәdbirlәr
mәdәni tәdbirlәr
qanunvericilik tәdbirlәri•
mәxfiliyin azaldılması tәdbirlәri

imtiyazların lәğvinә
universallığa
şәffaflığa
Açar çevirmә üsulunu konkretlәşdirir•
axtarışın nәticәliliyinә

müәyyәn addımlardır
әmәliyyatların mәcmusudur
operandların ardıcıllığıdır
mәlumatların çevrilmәsinin müәyyәn üsuludur.•
simvolların ardıcıllığıdır

istәnilәn alqoritmdәn vә böyük açardan istifadәni
kriptoqrafik üstünlüklәrdәn vә açardan istifadәni
müәyyәn kriptoqrafik alәtdәn vә rәngdәn istifadәni
müәyyәn kriptoqrafik alqoritmdәn vә açardan istifadәni•
istәnilәn kriptoqrafik üsuldan vә açardan istifadәni

mәxfiliyi, kәsilmәlәrә nәzarәti, müәlliflikdәn imtinanın mümkünlüyünü tәmin etmәk üçün
şәffaflığı, kәsilmәlәri, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin etmәk üçün
qeyri mәxfiliyi, bütövlüyә nәzarәti, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin
etmәk üçün
mәxfiliyi, bütövlüyә nәzarәti, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin etmәk üçün•
aşkarlığı, bütövlüyә nәzarәti, autentikasiyanı vә müәlliflikdәn imtinanın qeyrimümkünlüyünü tәmin etmәk üçün

kriptoqrafiyanın predmeti şәbәkәni kәnar tәsirlәrdәn mühafizә etmәk üçün istifadә edilәn informasiya
çevirmәlәridir
kriptoqrafiyanın predmeti informasiya mübadilәsi üçün istifadә edilәn vasitәlәrdir
kriptoqrafiyanın predmeti informasiyanı hәr hansı tәsirdәn mühafizә edәn vasitәlәrdir
kriptoqrafiyanın predmeti informasiyanı neqativ tәsirlәrdәn mühafizә etmәk üçün istifadә edilәn informasiya
çevirmәlәridir.

•
kriptoqrafiyanın predmeti kompüteri mühafizә etmәk üçün istifadә edilәn çevirmәlәrdir

riyazi gözlәmәyә görә
heç biri düz deyil
aralıq nәticәyә görә
Obyektә münasibәtinә görә (daxili, xarici)•
birbaşa tәsirә görә

riyazi gözlәmәyә görә
heç biri düz deyil
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Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

Tәhlükәlәrin tәsnifat әlamәtlәrinә aiddir?

İnternetdә reklamın üstünlüklәri

İnternetdә reklamın çatışmazlıqları

İnternetdә reklamın üstünlüklәri

VoİP nәdir?

Danışıq siqnallarının ötürülmәsinin internet texnologiyası nәdir?

aralıq nәticәyә görә
Tәsir xarakterinә görә (aktiv, passiv)•
birbaşa tәsirә görә

aralıq nәticәyә görә
riyazi gözlәmәyә görә
mәnәvi ziyanın miqdarına görә
Vurulmuş ziyanın xarakterinә görә (maddi, mәnәvi)•
hamısı düzdür

riyazi gözlәmәyә görә
aralıq nәticәyә görә
tәsadüfilik
Meydana çıxma sәbәblәrinә görә (tәbii fәlakәtlәr, qәsdli hәrәkәtlәr)•
ifadә formasına görә

kiçik auditoriyanın әhatә edilmәsi
bahalıq
bütün cavablar sәhvdir
interaktivlik•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәn olmaması

böyük vә mәqsәdli auditoriyanın әhatә edilmәsi
interaktivlik
ucuzluq
bütün cavablar sәhvdir•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәnlik

böyük vә mәqsәdli auditoriyanın әhatә edilmәsi
interaktivlik
ucuzluq
bütün cavablar düzdür•
sutkanın istәnilәn vaxtında әlyetәnlik

heç biri düz deyil
elektron hәrrac
elektron ticarәt
İP telefoniya•
elektron ödәniş

heç biri düz deyil
elektron hәrrac
elektron ticarәt
İP telefoniya•
elektron ödәniş
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478

479

Web saytlar baş sәhifәlәrә (HOME PAGE) görә neçә növә ayrılır?

Bloqlarda yazılardan әlavә nә ola bilәr?

Bloqçu kimdir?

Elektron kommersiya protokolunda tranzaksiya iştirakçılarına aiddir

Elektron kommersiyanın standartlarının hazırlanması prosesindә liderlәrindәn biri

Elektron kommersiyanın standartları dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

Elektron kommersiyanın standartları dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

Elektron kommersiya sistemlәrindә daha çox istifadә olunan protokol

heç biri düz deyil
elektron hәrrac
elektron ticarәt
Statik vә dinamik Web sәhifәlәr•
elektron ödәniş

heç biri düz deyil
elektron hәrrac komponentlәri
elektron ticarәt komponentlәri
bloqlarda yazılardan әlavә: video, mp3, kiçik chat pәncәrәsi vә s. ola bilәr•
elektron ödәniş komponentlәri

baş kataloqçudur
bloklaşdırıcıdır
blok quran idmançıdır
Bloqçu (blogger) bloq yaradan insandır•
heç biri düz deyildir

mәlumat mәnbәyi
heç biri
kreativ operator
seans qurucusu
kart sahibi•

heç biri
BMT
AFFA
GS1 Beynәlxalq assosiasiyası•
FAO

mәlumatların elektron yığımları sxemi
mәlumatların elektron mübadilәsi prinsiplәri
mәtnlәrin elektron mübadilәsi sxemlәri
mәlumatların sinxronlaşdırılması standartları•
modulların elektron mübadilәsi sxemlәri

mәlumatların elektron yığımları sxemi
mәlumatların elektron mübadilәsi prinsiplәri
mәtnlәrin elektron mübadilәsi sxemlәri
mәlumatların elektron mübadilәsi standartları•
modulların elektron mübadilәsi sxemlәri

PPO
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Elektron kommersiyanın kateqoriyalarına aiddir

Elektron kommersiyanın kateqoriyalarına aiddir

Elektron kommersiyanın kateqoriyalarına aiddir

Elektron kommersiyanın inkişafını lәngidәn amil

Elektron kommersiya  biznesin elә bir formasıdır ki:

Elektron kommersiya elektron mәlumat mübadilәsindәn istifadә edәrәk hansı subyektlәr arasında
münasibәti genişlәndirir?

Elektron kommersiya elektron mәlumat mübadilәsindәn istifadә edәrәk hansı subyektlәr arasında
münasibәti genişlәndirir?

BBV
FFD
SSL•
QQD

hamısı
dizaynçı arxitektor
bәlәdiyyә icra strukturları
biznesidarә•
kommunalçısakin

hamısı
fermer emalçı
istehlakçı anbardar
biznesbiznes•
kommunalçısakin

heç biri
fermer emalçı
istehlakçı anbardar
biznesistehlakçı•
kommunalçısakin

bәrabәrhüquqlu tәrәfdaşlığı qeyrimümkünlüyü
sövdәlәşmәlәrin qeyrimümkün olması
mәlumatsızlıq vә xüsusi standartların olması
qarşılıqlı elektron әlaqәsinin ümumi standartlarının olmaması•
işgüzar әlaqәlәrin kәsilmәsi

hamısı düzdür
işgüzar әlaqәlәri tәmin edir
pulsuz sövdәlәşmәlәri mümkün edir
ortaqlara fiziki tәmas olmadan münasibәt yaratmağa imkan verir•
bәrabәrhüquqlu tәrәfdaşlığı tәmin edir

bәlәdiyyә vә dövlәt orqanları arasında
qeyrihökumәt tәşkilatları vә biznes stukturları arasında
bәlәdiyyә vә icra orqanları arasında
biznes vә dövlәt orqanları arasında•
qeyrihökumәt tәşkilatları vә icra orqanları arasında

bәlәdiyyә vә dövlәt orqanları arasında
qeyrihökumәt tәşkilatları vә biznes stukturları arasında
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Elektron kommersiya elektron mәlumat mübadilәsindәn istifadә edәrәk hansı subyektlәr arasında
münasibәti genişlәndirir?

Elektron kommersiya nәyә imkan verir?

Elektron kommersiya nәyә imkan verir?

Elektron kommersiya nәdir?

VBnin mühafizә vasitәlәri

VBnin mühafizә vasitәlәri

VBnin mühafizә vasitәlәri

bәlәdiyyә vә icra orqanları arasında
biznes vә istehlakçı arasında•
qeyrihökumәt tәşkilatları vә icra orqanları arasında

bәlәdiyyә vә dövlәt orqanları arasında
qeyrihökumәt tәşkilatları vә biznes stukturları arasında
aparıcı tәrәfdaşlar arasında
biznesin müxtәlif növlәri arasında•
qeyrihökumәt tәşkilatları vә icra orqanları arasında

İstehlakçılar, coğrafi yerlәşmәsindәn asılı olmayaraq özlәrinә daha uyğun tәchizatçı seçmәk imkan qazanırlar.•
borcları ödәmәyә vә tәrәfdaşlarla sıx münasibәt şәraitindә işlәmәyә imkan verir.
müştәrilәrlә ödәnişlәr aparılmasına imkan verir
müştәrilәrin malların haqqını ödәmәsinә imkan verir.
ticarәt tәrәfdaşları ilә daha sıx münasibәt şәraitindә işlәmәyә imkan verir.

ticarәt tәrәfdaşları ilә daha sıx münasibәt şәraitindә işlәmәyә imkan verir.
borcları ödәmәyә vә tәrәfdaşlarla sıx münasibәt şәraitindә işlәmәyә imkan verir
müştәrilәrlә ödәnişlәr aparılmasına imkan verir.
müştәrilәrin malların haqqını ödәmәsinә imkan verir
ticarәt şirkәtlәrinә daha çevik olmağa, müştәrilәrin dәyişәn tәlәbatlarını operativ şәkildә ödәmәyә imkan verir.•

hamısı düzdür
inzibati yanaşmadır
biznes idarәetmәsinin yeni istiqamәtidir•
alışverişdir
ticarәtin әnәnәvi formasıdır

razılaşma
VB cәdvәllәrinin yazılarının vә sahәlәrinin mühafizәsi•
bütün cavablar doğrudur
dekodlaşdırma
imtiyaz

bütün cavablar doğrudur
VB obyektlәrinә müraciәt hüququnun tәyin edilmәsi•
razılaşma
imtiyaz
dekodlaşdırma

bütün cavablar doğrudur
verilәnlәrin vә proqramların şifrlәnmәsi•
razılaşma
imtiyaz
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VBnin mühafizә vasitәlәri

informasiyanın tәşkilati mühafizәsi istiqamәtlәri

informasiyanın tәşkilati mühafizәsi istiqamәtlәri

informasiyanın tәşkilati mühafizәsi istiqamәtlәri

Proqram mühafizә metodları hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

Proqram mühafizә metodları hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

Proqram mühafizә metodları hansı vasitәlәrlә reallaşdırılır?

dekodlaşdırma

razılaşma
parol•
bütün cavablar doğrudur
dekodlaşdırma
imtiyaz

әlaqә sistemlәri
mәntiqietik normalar•
bütün cavablar doğrudur
inteqrasiya sistemlәri
mübadilә sistenlәri

mübadilә sistenlәri
әlaqә sistemlәri
bütün cavablar doğrudur
qanunvericilik bazasının tәkmillәşdirilmәsi•
inteqrasiya sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
tәşkilatitexniki tәdbirlәr•
әlaqә sistemlәri
mübadilә sistenlәri
inteqrasiya sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
inteqrasiya sistemlәri
hazır tәtbiqi proqramlar•
әlaqә sistemlәri
mübadilә sistenlәri

bütün cavablar doğrudur
xüsusi mühafizә proqramları•
әlaqә sistemlәri
mübadilә sistenlәri
inteqrasiya sistemlәri

bütün cavablar doğrudur
inteqrasiya sistemlәri
mübadilә sistenlәri
әlaqә sistemlәri
antivirus proqramları•


